


       أ                                                                                                                 

 

 

 
 

 حقوؽ الطبع والتصوير مباحة لكل فرد مسلم
 بشرط المحافظة على األصل وجودة اإلخراج

 وللشركات ودور النشر يسمح بالطباعة بعد إذف المؤلف الخطي
 
 

 الربيد اإللكًتكين
abudeef75@gmail.com 

alddrraralhisan@gmail.com 
 

 / جواؿ 00972599864488احملموؿ أك الواتس آب/      
 / كطنية 00972569864488                                              

 
 للتواصل عرب الفيس بوؾ: أضبد أبو ظبهدانة 

 الدرر اغبساف يف القراءات العشر للقرآف /أك
 
 
 

 الطبعة األولى

 ـ2017 -ىػ 1438

 غزة -ِفػلسطين 
 
 



       ب                                                                                                                 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ت                                                                                                                 

 

 

 
 
 
 
 

 

﴿    

    

  ﴾ 
 

 

 ( 121) سورة البقرة، آية:                                                             
 
 
 
 
 
 



       ث                                                                                                                 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 قاؿ: عن عثماف بن عفاف 
 :قاؿ رسوؿ اهلل 

 
 

    وعلمه القرآن تعلم مه خريكم     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       ج                                                                                                                 

 

 

 
 
 

 

 

 

 اإلىػػػػػداء
 إىل كل من لو حق علي  

 كالػدٌم كأسػػػػػػاتػػػػذتػػػػي كشػػػػػػيػػػػػػوخػػػػي
 رآفػػػقػػػن الػػػػػان مػػػػػػرفػػػػػػي حػػػنػػمػػػلػػػن عػػػػػػػػػػػػل مػػػػػػكك

 نلؿ األظبىإىل أىل القرآف الذين تبوءكا احملل األعلى، كاؼب
 حاجرىمػػة يف مػػمػػلاحػػتػػم مػػهػػوعػػهم دمػػدرتػتػػرآف فابػػقػػال الو ػػػن تػػػإىل م
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الدكتور: عبد الرحمن الجمل

مين، الذي هدانا لإلسالم، وأنعم عمينا بنعمة اإليمان، وخصنا الحمد  رب العال
بالقرآن، أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني، تبيانًا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى 
لممسممين، يهدي لمتي هي أقوم، والصالة والسالم عمى المبعوث رحمة لمعالمين سيدنا 

 تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.وحبيبنا محمد وعمى آله وأصحابه والتابعين ومن 
فقد أمر ا جل وعال باإلقبال عمى القرآن العظيم تالوة وحفظًا وفهمًا وتدبرًا 

ٜاْ چ وعماًل في آيات كثيرة، من ذلك قول ا عز وجل:  ًَةُم
َ
ِ َوأ َٖ َحۡذَُْٜن ََِتََٰت ٱَّللَّ ِي إِنَّ ٱَّلَّ

ة َرزًََۡجَٰ  َّٕ ْ ِم ٜا ٌُ َٗى
َ
ةَ َوأ َٰٜ َْ َّّٖ َتُجَٜر ٱلطَّ ا وََقََلجَِيحّٗ يَرُۡصَٜن دَِخََٰرةّٗ  ٓۡ ِسّّٗ ُٛ٢٩  ِٖ ّٔ  ٓ ُٚ ٓۡ َوَيزِيَد ُٚ ُصَٜر

ُ
ٓۡ أ ُٛ َّٜذَِي ِِلُ

ٜرٞ  ُُ ۥ َدُىٜرٞ َش ُٙ  سورة فاطر.  چ٪٢وَۡغِِْٙۦٓۚٓ إَِّٗ

َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم : " إلى تعمم وتعميم الكتاب العزيز، فقال وأرشد النبي الكريم 
 ".َوَعمََّمهُ  الُقْرآنَ 

وفقهمم لخدممة القمرآن الكمريمت ليتحقم  وعمد ا  ا تعالى في كل عصر أناسًا،هيأ  وقد
ٜنَ چ تعالى بحفظ كتابه  ـُ َر ِإَوَّٗة ََلُۥ ََّدَٰىِ َۡ ۡۡلَة ٱَّّلِ ُٖ َٗزَّ خروا حيماتهم لخدممة القمرآن س، ف چ إَِّٗة ََنۡ

المسمممممون فمممي كمممل م بعمممدهم، فقمممرأ ، وعممممموم لممممنفتمقممموم كمممما أنمممزل عممممى النبمممي ، الكمممريم
بالسممند المتصممل أو خطممأ، لحممن  ووصممل إلينمما سممالمًا مممن أي ،غضممًا طريممًا كممما نممزلعصممر 

 .إلى النبي 
وقممد شممهدت بالدنمما فمسممطين عامممة، وغممزة العممزة خاصممة اهتمامممًا كبيممرًا بممالقرآن الكممريم، 

ئممات، فالحمممد  فتخممرج فيهمما آلح الحفظممة والحافظممات وعشممرات ارلح مممن القممراء والقار 
الذي بنعمته تتم الصالحات، والحمد  عمى فضمه ورحمته، فهو خير مما يجمعمون، وقمد 
تسمماب  النمماس فممي خدمممة القممرآن الكممريم، طمبممًا لكجممر والثممواب، وكممان مممنهم ا خ الحبيممب 
الدكتور أحممد ضميح ا أبمو سممهدانة، فقمد عكمح عممى إعمداد سمسممة كتمب فمي القمراءات 

ليضمممعها بمممين يمممدي طمممالب عممممم القمممراءات القرآنيمممة، سمممماها )المممدرر الحسمممان فمممي  القرآنيمممة،
 - مم  كمل المهتممين والمشمت مين بمالقرآن الكمريم -سهم  القراءات العشر لمقرآن(، ليكون له

همذا الجهمد الكبيمر المذي قمام ، فاطمعمت عممى في تيسير تعمم قراءات القرآن الكريم وتعميمها
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جمممم  فيمممه القمممراءات القرآنيمممة العشمممر بأسمممموب سمممهل ميسمممر  ،اركممماً مبطيبمممًا جهمممدًا  بمممه فألفيتمممه
تقان، ابتدأم بذكر أصول قمراءة القمارئ الممراد بيمان قراءتمه، ثمم ثنمى بمذكر  لمدارسين، بدقة وا 
ما خالح فيه القارئ حفصًا أصوًل وفرشًا، حرفًا حرفًا وكممة كممة، ثم ثمث بمذكر الكمممات 

صممًا، فجمماء الكتمماب شمماماًل مسممتوعبًا خالفممات القممارئ، الفرشممية التممي خممالح فيهمما القممارئ حف
 يجد المتعمم ضالته، ويست ني به.

، وأن يجممزي النمماس عامممة وأهممل القممرآن خاصممةوأسممأل ا تعممالى أن ينفمم  بهممذا العمممل 
ينتفم  عممم لصمدقة جاريمة  لعممل خيمر الجمزاء وأن يكمون ذلمك لمهبهمذا ا ا خ أحممد المذي قمام

فمي عمموم قمول  اب ا تعالى ونشمر عموممه ليمدخلفي خدمة كت قوة ونشاطاً  به، وأن يزيدم
 ".َخْيُرُكْم َمْن َتَعمََّم الُقْرآَن َوَعمََّمهُ " :النبي 

ربنا تقبل منا إنك أنت السمي  العميم، وتب عمينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعمنا ممن 
ن الختمممام عنمممد أهمممل القمممرآن أهممممك وخاصمممتك، وارزقنممما اإلخمممالص فمممي القمممول والعممممل، وحسممم

 انتهاء ا جل.
 محمد وعمى آله وأصحابه أجمعين. وحبيبنا نبينا وصمى ا وسمم وبارك عمى سيدنا

 
 

 خادم القرآن                                 
 1عبد الرحمن بن يوسح الجمل                
 شيخ المقارئ الفمسطينية             

 فمسطين –غزة                  
 

                                                 
من سكاِن النصيرات وسط  "،م1961" واليدم الفمسطينية، المقارئ شيخ عبد الرحمن يوسح أحمد الجمل، :الدكتور 1

 ب زة، اإلسالمية بالجامعة الدين أصول كمية في القرآنية والقراءات القرآن وعموم التفسير في مشارك ، أستاذقطاع غزة
 في والسنة الكريم القرآن دار رئيس حالياً  يش ل الدين، أصول لكمية عميداً  ثم الدين، أصول بكمية مساعداً  أستاذاً  عمل
 -بعد ا  -لفضيمة الدكتور عبد الرحمن الجمل السب  والفضل  ، كانفيها والسند القراءات دائرة ورئيس غزة قطاع

، وقد ُأسِند وُأجيز فضيمته من عدة في نشر عموم القرآن والتجويد في قطاع غزة، له عدة كتب منشورة في القراءات
 .مشايخ، منها إجازته سندًا بالقراءات العشر الكبرى من فضيمة الشيخ الدكتور: حممي عبد الرؤوح محمد عبد القوي
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: سعيد زعيمة

الحمد  رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرح المرسمين      
مام المتقين، الذي أنزل عميه كتاب ل يأتيه الباطل من بين يديه ول  وا 

 من خمفه.
"الدرر الحسان  ة المباركة الموسومة بممفقد اطمعت عمى هذم السمس    
لقراءات العشر لمقرآن" لمدكتور أحمد ضيح ا أبو سمهدانة، في ا

 فوجدتها مستوفية لمعموماتها، دقيقة في محتوياتها.
ني لسائلٌ        ا عز وجل أن ينف  اإلسالم والمسممين بما ُدوَّن وما وا 

 .ُألِّح في هذم السمسمة المباركة

 والحمد  رب العالمين
 

 كتبه الشيخ:                                                     
 1سعيد صالح زعيمة

                                                 
 جراح طبيب باإلسكندرية، القراءات عمماء من متقن محق  عالم هو زعيمة مصطفى صالح سعيد طبيب:الالشيخ  1

 القرآن عموم كميةحاصل عمى عالية القراءات من و  سموحة، قراءات معهد من تخرج مت1957 مواليد أزهري، من
 وله والكبرى الص رى العشر بالقراءات مجاز بمصر، الكريم القرآن قراء نقابة وعضو ا زهر، بجامعة بطنطا الكريم
يضاحات شروح  العشر بالقراءات كامالً  الكريم القرآن وقرأ والجمزوري، الجزري وابن كالشاطبي وعمماء شيوخ لمتون وا 

 العشر في العالم في إسناد أعمى صاحب خميل ا عبد الحميد عبد محمد الشيخ مةالعاّل  عمى والكبرى الص رى
 المثال سبيل عمى منهم وأجازوم، وشيخة شيخاً  أربعين حوالي أنهم ذكر كثيرين مشايخ عمى سعيد: الشيخ وقرأ الكبرى،
وشيختي  السعد، أم والشيخة رحال، عمي والشيخ النحاس، عمي والشيخ السمنودي، والشيخ ر،مدكو  الفتاح عبد الشيخ

 كبيرة جهود وله وغيرها، القراءات عمم في جداً  كثيرة كتب له النجوليت تناظر التي أجازتني بالعشر الص رى الشيخة
 .لشريعةا وعموم والتفسير والصرح النحو في عممه سعة م  القراءات عمم نشر في جداً 
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 بسم ا الرحمن الرحيم
 تقديم الشيخ: جمال القرش

 أما بعد:، والصالة والسالم عمى من ل نبي بعدم ،الحمد  وحدم     
فقد اطمعت عمى الكتاب الموسوم  بم "الدرر الحسان في القراءات 

، الدكتور/ أحمد ضيح ا أبو العشر لمقرآن"، لمشيخ الفاضل
 وقد وجدت الكتاب جيد السبك، َحسن سمهدانة، من أهل فمسطين،

العرض، مفيدًا في بابه، ُمَيسِّرًا عمى طالب العمم، وا أسأل أن ينف  به 
 في كل وقت وحين، هو ولّي ذلك والقادر عميه.

 والسالم عميكم ورحمة ا وبركاته
 

 :الشيخ قاله                                                        
 1جمال بن إبراهيم القرش                                                  

 هم 1438/ رمضان / 26ليمة                                                                  

 
 
 
 
 

                                                 
 وعمى واإلقراءت القراءة في إجازات عدة عمى حاصل مت1963 مواليد منالقرش،  محمد بن إبراهيم بن جمال: الشيخ 1

 لمتطوير ا ول بمركز وعمومه الكريم القرآن قسم عمى مشرح مت1987 العربية سنة الم ة قسم وتربية آداب ليسانس
 اإلشراح لقسم ورئيساً  مستشاراً  عمل الفعالت اإلشراح كمهارات الدورات من العديد في شارك بالرياضت التربوي
 هم إلى1427 من الوسط بمدارس التعميمية لمشؤون مديراً  أيضاً  وعمل بالسعوديةت سابقاً  النسائية العامة باإلدارة التربوي
 المؤلفات من لعديدا له همت1433و هم،1432 عام بالكويت الكريم القرآن لحفظ الدولية المسابقة في شارك همت1433

 .(والعقيدة التربوية، ،والعموم العربية والم ة والوقح، والتجويد، التدبر،) في
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 -مقدمة:
مناران للناس يهتدم إليو اغبَتاف، كأخرج الناس من ظلمات اعبهل إىل نور اغبمد هلل الذم جعل القرآف      

 القرآف، كىذب بو نفوسان فأخرجها يف أحلى رداء، كأصبل سناء.

ۡرَءاَن عبد اهلل من أينلؿ عليو } ؿبمد بن كالصالة كالسالـ على قائد السادات كسيد القادات       ٌُ ِِ ٱّۡ ِ َوَردّ
س، ايف قوة اإلدياف كالب رآف كثن النفوس كاألرجاس، كارتقى برعاع البشر فكانوا مثالن {، فأزاؿ بالق دَۡرتِيًَل 

كحافظوا عليو  القرآفكعلى آلو كأصحابو الطيبُت كمن سار على هنجهم من الفضالء الطاىرين الذين حفظوا 
 -فآتاىم اهلل ثواب الدنيا كحسن ثواب اآلخرة كاهلل حيب احملسنُت أما بعد:

بكالـ رب  ان لم التجويد كالقراءات من أكىل العلـو ذكران كفكران كأشرفها منللة كقدران لكونو متعلقإف  ع     
َما اْجَتَمَع  ":  العاؼبُت حيث أف ؽبذا العلم كؽبذه اغبلقات القرآنية الكثَت من األجر، فقد قاؿ رسوؿ اهلل

ُلوَن كِ  تَ اَب اللَِّو َويََتَدارَُسوَنُو َبْيَنُيْم ِإَّلَّ َنَزَلْت َعلَْيِيُم  قَْوٌم ِفي َبْيٍت ِمْن ُبُيوِت اللَِّو َتَعاَلى َيت ْ
 .1"السَِّكيَنُة، َوَغِشَيْتُيُم الرَّْحَمُة، وََحفَّْتُيُم اْلَمَلِئَكُة، َوَذَكَرُىُم اللَُّو ِفيَمْن ِعْنَدهُ 

 بو إىل رٌب العاؼبُت، مصداقان لقوؿ نبينا كلػٌما كاف تػعلم القرآف كتعليمو، كنشر قراءاتو كركاياتػو فبا يػيتىقرب     
 :" ُكاستجابة القًتاحات بعض اإلخوة، استخرت اهلل سبحانو ، 2"خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّمو

كتعاىل، كسألتو التوفيق كالرشاد، كاؽبدل كالسداد، فانشرح صدرل للكتابة يف ىذا اعبانب، كذلك ألناؿ 
، فعلمت مستعينان باهلل على نشر ىذه السلسلة القرآنية بعدما شرفت بتعلم علم اهلل  شرؼ التأسي برسوؿ

كاألربع الشواذ مسندان هبا على يد مشاخيي الكراـ، أقدمها من منطلق  الصغرل كالكربلالقراءات العشر 
 .لية، ال من منطلق شعورم باألىليةشعورم باؼبسؤك 

الدرر اغبساف » ة يف القراءات القرآنية كعلـو القرآف كاليت ظبيتها ة؛ كىي سلسللكمنهجي يف ىذه السلس     
أف أذكر ما خالف -، كاليت صبعتها من كتب السابقُت، كفبا تلقيتو عن مشاخيي «يف القراءات العشر للقرآف 

ة يف اإلماـ حفص كال أتعرض لبياف ما اتفقوا عليو، كقد أبينو أحيانان زياد -أك القراءة-فيو صاحب الركاية 
اإليضاح كتتميمان للفائدة، كقد قس مت ىذا الكتاب الذم بُت يدم القارئ الكرًن، إىل ثالثة أقساـ، ذكرت 

باستفاضة، كجاء ترتيب مواضيعو حسب أكلوية أرتأيت أهنا  ابن كثَتيف القسم األكؿ األصوؿ اؼبطردة لإلماـ 

                                                 
 .189، ص1455أبو داود، كتاب الصالة، باب تفري  أبواب الوتر، باب في ثواب قراءة القرآن، ح 1
 .436، ص5027البخاري، باب خيركم من تعمم القرآن وعممه، ح 2
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سم الثاين الذم ذكرت فيو األصوؿ كالفرش األفضل من خالؿ ذبربيت يف تدريس حلقات القرآف، كثنيت بالق
بشكل فبنهج كشامل، كمل أستثن فيو شاردة كال كاردة، سواء كانت اللفظة اؼبختلف فيها من قبيل األصوؿ، 
أـ من قبيل الفرش، ليفي حباجة اؼببتدئ، كذلك عرب جدكؿ من ثالثة أعمدة، كىي كالتايل: عمود خاص 

كعمود خاص بالبياف أك التوضيح لكيفية القراءة، أما القسم  ن كثَتابباإلماـ حفص، كعمود خاص باإلماـ 
الثالث من ىذا الكتاب فهو شبيو بالقسم السابق إال أين اكتفيت بالكلمات الفرشية فقط كبعض الليادات، 

أف يرجع ؽبذا القسم بيسر، كيستخرج الكلمة  قراءةليفي برغبة اؼبنتهي، كليسهل على من لو دراية هبذه ال
رشية بسرعة كدكف عناء، كإين أستحضر ىنا مقدمة ابن مهراف األصفهاين صاحب كتاب اؼببسوط يف الف

"كلقد أعلمتكم أين صن فتو للفىًهًم البصَت، اغباذؽ  :القراءات العشر، متحدثان فيو عن كتابو )الشامل( بقولو
 النحرير، الذم تبحر يف ىذا الباب، كتفنن يف العلـو كاآلداب".

تدريس قراءات جنح خاطرم على إدارج بعض األمور الًتبوية يف ىذه السلسلة اؼبباركة، كأىداؼ كقد      
ضوابط اغبلقة ك ، ابن كثَتمنهجية اغبلقة القرآنية اػباصة بدكرة اإلماـ ك ، القرآف الكرًن يف اغبلقات القرآنية

وع متكامل كمًتابط، كغَت ذلك ، كمواعيد االمتحانات كذلك بعد كل موضابن كثَتالقرآنية اػباصة باإلماـ 
من األمور الًتبوية اليت ال زبفى على كل ذم بصَتة نق ادة، كفطنة كق ادة، كقد كاف ذلك كلو يف إطار 
التكامل بُت اإلطار النظرم كاعبانب التطبيقي، ككعامل مساعد للمعلم أك للقارئ حىت يستعُت هبا أثناء تعلم 

 .قراءةكتعليم ىذه ال

عاىل أسأؿ أف جيعل ىذه السلسلة القرآنية خالصةن لوجهو، كأف يكتب ؽبا القىبوؿ األكفر، كالتقدير كاهلل ت     
األكرب، كأف ينفع هبا كاتبها كمن حولو، كأف ينفع هبا أجياالن كأجياالن، كأف جينبٍت كبوة الفكر، كعثرة القلم، 

 كمن عثر فيها على تقصَت أك خلل فليعذر كلينصح كليصلح.

يفوتٍت ىنا أف أيذٌكر بأف ذلك اعبهد اؼببذكؿ الذم كاف يف خدمة كتاب اهلل مهما بلغ من الصعوبة  كال     
 فهو فبتع، كمهما جلب من اؼبشقة فهو يسَت.

َمن َّل َيشُكر الناس، َّل َيشُكر  : "كقبل أف أضع قلم التبياف، كانطالقان من حديث رسوؿ اهلل      
 كل من تفضل فساعد كأعاف؛ فهل جلاء اإلحساف إال اإلحساف!؟، أتوجو بالشكر كالعرفاف، ل1"اهلل

مػػن ىػو يف ميػادين الفضػل سػػابق، «  -داكد اأبػ-سػػليماف أبػو عػاذرة » أخص بالشػكر شػيخي الفاضػل فػ     
 ة، كتنقيحها لغويان.لكيف موازين العقل راجح، على مراجعتو للسلس

                                                 
 .383، ص6601، حء في الشكر لمن أحسن إليكباب ما جاالترمذي،  1
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، ا الكتػػابافة ؼبسػػات فنيػػة يف إخػػراج فػػرش ىػػذإضػػمراجعػػة ك علػػى « طباسػػي  عبػػد السػػالـ» كأشػػكر األخ      
ض للتقػػػدًن ؽبػػػذه السلسػػػلة عبهػػػوده كتواصػػػلو مػػػع اؼبشػػػاي « عبػػػد اهلل صبػػػاؿ العرقػػػاف » كالشػػػكر للشػػػيض الفاضػػػل

 .اؼبباركة

كختامػػان أشػػكر كػػل مػػن أفػػادين بعبػػارة، أك نفعػػٍت ب شػػارة، أك ىػػداين إىل صػػواب، أك أمػػدين بكتػػاب، كلػػ ن      
 أف أقدـ ؽبم الشكر كالثناء فلهم عندم خالص الدعاء. ىذاكتايب أيحصرتي يف  

 
 خادـ القرآف الكرًن                

 د. أحمد ضيف اهلل عمر أبو سػمػهػدانػة                                                                    
 اعبامع للقراءات العشر الصغرل كالكربل                                                                       

 كاألربع الشواذ                                                                                
 عضو مشيخة اؼبقارئ الفلسطينية                                                                       
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 -استهالؿ:
قػراءة كتػاب  دؾ بأفكار كمعلومات مفيدة، ذبعلػك قػادران علػىديىذا الكتاب، كآمل أف  كالقتنائ ؾأشكر      

 بالشكل الصحيح.  اهلل

أف تػػلكدين باؼبالحظػػات الػػيت  -اؼبوجػػود يف بدايػػة الكتػػاب مػػن خػػالؿ الربيػػد اإللكػػًتكين-كمػػا آمػػل منػػك      
دكنتهػػػا، كالصػػػفحات اؼبهمػػػة الػػػيت توقفػػػت عنػػػدىا، كالسػػػطور الػػػيت كضػػػعت خطوطػػػان ربتهػػػا، فػػػال شػػػيء يطػػػرم 

 علػػى ذلػػك كإذا كػػاف كتابػػو ىػػذا متعلقػػان بػػالقرآف الكػػرًن فهػػو، الكاتػػب أكثػػر مػػن رؤيػػة كتابػػو علػػى أفضػػل حػػاؿ
 .آكد

حػػوؿ قصػػور اعبهػػد البشػػرم، رغػػم كػػل احملػػاكالت  1نقػػل مػػا ذكػػره العمػػاد األصػػفهاينٌ أأف  يل ىنػػايطيػػب ك      
للتحسُت، كالتهذيب، كالتنقيح، كاؼبتابعة، بقولو: "إين رأيت أنػو ال يكتػب أحػد كتابػان يف يػـو إال قػاؿ يف غػده: 

و غيػػَت ىػػذا لكػػاف أحسػػن، كلػػو زًيػػد ىػػذا لكػػاف ييسىتحسػػن، كلػػو قيػػدـ ىػػذا لكػػاف أفضػػل، كلػػو تيػػرًؾ ىػػذا لكػػاف لػػ
د.ت، اعبوزيػػة،  قػػيم ) ابػػن أصبػػل، كىػػذا مػػن أعظػػم العػػرب، كىػػو دليػػل علػػى اسػػتيالء الػػنقص علػػى صبلػػة البشػػر"

 (. 2ص، 1ج

، أك ف يف القػػراءات العشػػر للقػػرآفالػػدرر اغبسػػا) :لصػػفحة الفػػيسكأرجػػو منػػك أف تعػػود مػػن كقػػت آلخػػر      
ألين أنػػػوم كضػػػع بعػػػض التحسػػػينات كالتعػػديالت كالنمػػػاذج كاؼبصػػػادر األخػػػرل الػػػيت قػػػد  ،(صػػفحيت الشخصػػػية

 تكوف مفيدة لك حقان.

أذكػره ؾبمػالن يف  - بعػد طلػب العػوف كالتوفيػق مػن اهلل  -سلكت يف ىذا الكتاب أسلوبان للكتابػة  قدك      
 األمور التالية:

 ة اآليات القرآنية بالرسم العثماين.كتاب .1

كتابػػػة األحاديػػػث النبويػػػة الشػػػريفة بالتشػػػكيل كخبػػػط ـبػػػالف لبػػػاقي الكتػػػاب، كذلػػػك تعظيمػػػان ألحاديػػػث  .2
 .اؼبصطفى 

ستشػػهىد هبػػا عػػلك .3
ي
 ذلػػك جعلػػت كقػػد اآليػػة، كرقػػم السػػورة، اسػػم مواضػػعها، بػػذكر إىل اآليػػات القرآنيػػة اؼب

 .واشياغب تكثر ل ال مباشرة اآلية كركد عقب

 .قدر اإلمكاف باؼبصطلحات التعريف .4

                                                 
يقال أّن هذم المقالة كتبها القاضي عبد الرحيم بن عمي البيساني إلى نائبه في وزارة الكتابة ا ديب الشهير العماد  1

ة اؼبكرمة، مكتبة انظر يف ذلك: عبد اهلل عبد الرضبن البساـ: توضيح األحكاـ من بلوغ اؼبراـ، ) مكا صفهانّي، ثم شهرت عن العماد، 
 .3ـ (، ص2003، 1، ج5األسدم، ط



 أصوؿ قراءة ابن كثير المكي                                                                   للػقرآف الدرر الحساف في القراءات العشر  

 

                                                                                                                 9      

 

 

 .اغباشية يف كذلك اؼببهمة الكلمات معاين بياف .5

 .الواردة يف الكتاب الشخصيات ببعض التعريف .6

علػػى التػػأين يف اسػػتنباط مسػػألة أك اغبكػػم علػػى ظػػاىرة، كذلػػك ألف  -قػػدر اإلمكػػاف  -كنػػتي حريصػػان  .7
كمىنِّػو، مػع  كاسػتقراءن كافيػان، ككػاف ذلػك بفضػل اهلل اػبوض يف أمر يتعلق بالقرآف يتطلػب تتبعػان دقيقػان 

 قصر الوقت كطوؿ الطريق.

 .اؼبنت يف اؼبرجع إىل اإلشارة مع تنصيص " " عالميت بُت النص كضعتي  اغبريف االقتباس عند .8

 بكلمػػػػة أشػػػرت -بػػػاؼبعٌت أم إذا اطلعػػػػت علػػػى اؼبراجػػػع كأكردت مػػػا قػػػػالوه بتصػػػرؼ  االقتبػػػاس كػػػاف إف .9
كػػذا، كقػػد أدع ذلػػك عنػػد الشػػهرة أك خفػػاء القائػػل، كإذا كضػػعتي بػػُت الكلمػػات ىػػذه  اؼبرجػػع ،[انظػػر]

النقػػػاط ]...[، فػػػ ف ذلػػػك يعػػػٍت أٌف ىنػػػاؾ كالمػػػان ؿبػػػذكفان ل االسػػػتغناء عنػػػو طلبػػػان لالختصػػػار، أك لعػػػدـ 
 .الفائدة من ذكره

ى أف مػا بػُت القوسػُت يف حاؿ االقتباس، كإيراد صبلة بُت قوسُت يف ثنايا الكالـ؛ يكوف ذلك تنبيهػان علػ .11
 ىو من كالمي، كليس من الكالـ اؼبقتبس.

 .نيطقو كيلتبس قراءتو تيٍشًكلي  فبا ضىٍبطو  إىل حيتاج ما بالشكل ضبطتي  .11

 ترتيػػػب حسػػػب كمرتٌبػػػةن  ؾبٌمعػػػة -كتػػػابال االػػػيت أعػػػانتٍت علػػػى ىػػػذ-كاؼبراجػػػع  للمصػػػادر فهرسػػػت عمػػػل .12
 .يف هناية الكتاب كذلك ابالكت يف الواردة آخر للموضوعات كفهرست اؽبجاء، حركؼ

 إثبات عالمات الًتقيم الالزمة إليضاح النص كسبيله، كالنقطتُت كعالمات االستفهاـ ككبوىا. .13

قمت بالرجوع إىل العديد اؼبصادر كاؼبراجع كالرسائل اعبامعية كالوثائق كالتبويبات اؼبوضػوعية كصػفحات  .14
ان مػٍت بػأٌف فيهػا بغيػيت، فلػم أقيػدىا ألنػٍت مل أخػرل مل أسػتفد منهػا ظنٌػ عشراتاإلنًتنت، كقمت دبراجعة 

 أدكف منها شي ان.

 االختصػػػػار، كصػػػػرفان  يف اغبواشػػػػي، كرغبػػػػةن  تكثػػػػر إىل أصػػػػحاهبا، لػػػػ ال -يف الغالػػػػب  -مل أٍعػػػػلي الفقػػػػرات  .15
 إثػراء يف منهػا أفػدتي  كاؼبراجػع الػيت اؼبصػادر بفهرسػت -الكتػاب آخػر يف-أىػٌم، كاكتفػاءن  ىػو ؼبػا للجهد

 ية.العلم اؼبادة

مػػادة ىػػذا الكتػػاب كاوليتهػػا، كأيقنػػت بطػػوؿ ىػػذه اؼبػػادة، رأيػػت أف أصػػوؿ ك كأخػػَتان: إين ؼبػػا رأيػػت سػػعة  .16
 .ان يف التخفيف من طوؿ اؼبوضوعأقتصر يف األمور التوضيحية كالتوثيقية على اؼبهم منها، سعي
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 -:منهجي في الكلمات الفرشية
   الكلمات الفرشية. كتابةحرصت قدر اإلمكاف أف ألتـل بالرسم العثماين يف 
 .إذا ذكرت مطلقان فهذا يعٍت كصالن ككقفان 
  ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على شكل األلف،  اْ إشارة )[. ۡقَضِنّٞ ٝاءَ  : ]كبو 
  ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على شكل  ۪وإشارة )كبو: ]الواك ،  

َ
ُٓ ۪وأ  [. ۥَٗبُِّبُس

  كبو: ]نربة( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على  ـ۫ى) إشارة ،  
َ
حَ ۫ى أ َّٕ .] 

 ( تعٍت تسهيل اؽبملة إذا كانت كتابة اؽبملة على سطر، كبو: ]  ۬۬ إشارة )۬
َ
ٍَ أ َّٗ .] 

  ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ ف هنا تدؿ على  ـــــْـ إشارة )[. َسََٰط ٱلطّ ِ  ، كبو: ]اغبرؼ بالسُتىذا  نطق 
 ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ ف هنا تدؿ على الوقف هباء السكت كبو: ] ـــــْـ ارة ) إش  َٓ  [. ؙذِي
  ( إذا كانت فوؽ اغبرؼ ف هنا تدؿ على إبداؿ التاء كقفان إىل ىاء، كبو: ] ـــــْـ إشارة )  ؗرَۡسََخ .] 
 ( إذا كانت   ەــ إشارة )خلص مػن التقػاء تالػ ألجػل ويننػضم نػوف التف هنا تدؿ على  التنوين جبانب

ْ  ە ثِرَۡسٍَح  ، كبو: ]الساكنُت بالضم ٜا  [. ٱۡدُخُْ
 ( إذا كانت جبانب التنوين ف هنا تدؿ على كسر نػوف التنػوين ألجػل الػ ۔ــ إشارة ) تخلص مػن التقػاء

َظدُ  لكسر، كبو: ]الساكنُت با
َ
ُ  ۔  أ ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 [. أ

  ( ِــ إشارة ةَدۡؑر على اإلمالة، كبو: ]( إذا كانت ربت اغبرؼ ف هنا تدؿ  ــــ َٛ َٰ  [. ى
  البػػن كثػػَتإذا مل أذكػػر اسػػم الػػراكم فهػػذا يعػػٍت أف  الػػراكيُت اجتمعػػا يف ىػػذا األمػػر، أم أف  اػبػػالؼ 

 براكييو.
  يف اغبلب األكؿ من الفرش اكتفيت على ذكر ميم اعبمع، كمل أذكرىا غالبان يف باقي األجػلاء كذلػك

ذكػػػػرم ؽبػػػا يف بعػػػػض األحيػػػاف درجػػػػان مػػػػع حكػػػم آخػػػػر يف نفػػػػس  لكثػػػرة دكراهنػػػػا يف القػػػرآف، كيكػػػػوف
 اللفظة.

  صلة ىػاء الكنايػة أفردت قسمان ثالثان، خاص بالكلمات الفرشية فقط، مع االختصار يف البياف، أما
فلػم أتطػرؽ إليػو  ، كمػا شػابو ذلػك،كالتقػاء السػاكنُت ،الوقف باؽبػاء بػدؿ تػاء التأنيػثك  ،كميم اعبمع

.يف ىذا القسم منعان ل  إلطالة، كمن أراد االستلادة فلَتجع إىل القسم الثاين، ففيو تفصيل كاؼو
 

كػػػاف ىػػػذا ىػػػو األسػػػلوب الػػػذم توٌخيتػػػو جبهػػػدم أثنػػػاء إعػػػداد ىػػػذا الكتػػػاب كصبعػػػو، حػػػىت تكامػػػل نصػػػابو،       
 كاستوىف مباحثو، كاكتسى حلة تليق بشرؼ اؼبوضوع، كعظمة القرآف الكرًن.
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 -:أىم ما يميز ىذا الكتاب
يسرع بك إىل علم ك ،  بقراءة كتاب اهلل من خاللو كتاب ديكث بك يف صومعتك لتتلذذال .1

 القراءات القرآنية، يشخص لك الداء، كيضع لك الدكاء، كيعطيك الرأم األرجح.
على البحث  ان قادر  ان متمكن ان وؽ األمثلة العملية ككذلك العقلية كاالفًتاضية، ليخرج بك قارئػسى  .2

 كاالستقصاء.
 ربليالن دقيقان لكثَت من اؼبسائل الشائكة، مث يضع لك حالن علميان لكل حالة على حده.يضع لك  .3
صغَتة، كديتد بك حىت يعرض لك قضايا شائكة زبصصية إنو يضع لك مشكالت كحلوؿ لقضايا  .4

 ككبَتة.
 األمثلة كالشواىد ل اختيارىا بدقة لتكوف مستوفية لفكرة اؼبوضوع. .5
 .يف ذات اجملاؿ كاؼبواضيع كالقضايا اليت احتوهتا الكتب األخرل صبع بُت ثناياه أىم األفكار .6
 تبسيط اؼبعلومة قدر اإلمكاف. .7
معي ػنة للخالفات الفرشية، تعُت القارئ على تصور ىذا اػبالؼ، كقد ل  كإشارات استخداـ رموز .8

 اغبديث عن ىذه الرموز يف منهجية كتابة الكلمات الفرشية.
اليت ال بد لكل مطلع على  -عالقة األحرؼك-اؼبهمة  كاؼبسائل ا كاألمورببعض القضايالكتاب ل سبي   .9

 .، كيتعر ؼ إليهاعلم التجويد كالقراءات أف يتقنها
ل للقارئ الكرًن سرعة الوصوؿ للمعلومة، كقد ل اغبديث عن سهِّ ليي م الكتاب إىل ثالثة أقساـ، سِّ قي  .10

 ىذه األقساـ يف اؼبقدمة.
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 راءات القرآف الكريم في الحلقات القرآنيةأىداؼ تدريس ق
 التي على المعلم أف يأخذ بيد الطالب للعمل بها: العامة األىداؼ

 .غضان طريان كما نلؿ على رسوؿ اهلل  القرآفقراءة أف يتقن  (1

 {.خَْيرُُكْم َمْن َتَعلََّم القُرْآَن َوَعلََّموُ } أف ييبدم استعداده ألف يكوف من أىل اػبَتية لقولو  (2

 نيل األجر كالثواب باعبلوس يف حلقات العلم.أف يسعى ل (3

ۡرَءاَن دَۡرتِيًَل إرضاء اهلل سبحانو كتعاىل كذلك بتنفيذ أمره }أف حيرص على  (4 ٌُ ّۡ ِِ ٱ ِ  {.َوَردّ

 أف يربط بُت اػبشوع كالتدبر أثناء الصالة. (5

 أف يليد من الثركة اللغوية كاؼبهارات اللسانية كالصوتية اؼبصاحبة للنطق. (6

كالقػراءات القرآنيػة اؼبتػواترة، كاالنتمػاء إىل أىػل القػرآف كاالعتػلاز  القػرآفأف يتعمق لديػو زيػادة حػب  (7
 .هبذا الوصف

 {....َسْبَعٌة ُيِظلُُّيْم اللَُّو ِفي ِظلِِّو  } لقولو  أف ينمي عادة التحابب يف اهلل كزيادة ركح األيخوة (8

 ياة.أف يسعى لدعم الثقة بالنفس ألنو يتعلم دستور اغب (9

 .ألبناء اؼبسلمُت ) زكاة العلم (معلمان قرآنيان  -فيما بعد  -أف يبذؿ أقصى اعبهود ليصبح  (11

 أف يربز أمهية القراءات القرآنية اؼبتواترة، كمكانتها من الدين القوًن. (11

 أف ينمي لديو القدرة على اغبفظ كالتطبيق السليم. (12

 كضبطها، كعدـ اػبلط بينها. أف يتعود إتقاف التالكة بأكجو القراءات، كترتيبها، (13

 
 -:ابن كثيراإلماـ  منهجية الحلقة القرآنية الخاصة بدورة

  الزمك طواؿ فًتة الدكرة.يإلفادتك، فنأمل أف  ىذا الكتابصيمم 

 ابن كثَتاإلماـ خاص بقراءة  وى عتمد للدراسة ىو ىذا الكتاب كالذماؼبنهج اؼب. 

  طالب. خاص بكل مصحفعلى  ابن كثَتربضَت فرش كلمات 

 .امتحانات تنشيطية بشكل دكرم كذلك يكوف يف هناية كل موضوع 

 .الدكرة منك كإليك، ككبن نسعد دبشاركتك الفعالة كالبناءة 

 أك لتطوير منهجية الدكرة.كتابرأيك يهمنا فال تبخل علينا دبقًتحاتك لتطوير ال ، 

 
 -:ابن كثيرضوابط الحلقة القرآنية الخاصة باإلماـ 

 من ثالث مرات بدكف عذر يكوف عقابو الفصل.الغياب ألكثر 
 اغبديث اعبانيب فبنوع.

 .أثناء احملاضرة فبنوع -اعبواؿ-التحدث باحملموؿ 
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 -: المكي ابن كثير اإلماـ
نسػبة إىل بػٍت  بػن عبػد اهلل بػن زاذاف بػن فػَتكز بػن ىرمػل، اؼبكػي الػدارم كعبػد اهلل بػن عمػر أبو معبد ىو        

 نسػػبة إىل داريػػن ، أككالعػػرب تسػػمى العطػػار داريػػان  ،قيػػل لػػو الػػدارم ألنػػو كػاف عطػػاران : عبػد الػػدار، كقػػاؿ بعضػػهم
لب منو الطيب  .، كقاؿ األصمعي: الدارم الذم ال يربح يف داره كال يطلب معاشان موضع بالبحرين جيي

 ىػ [. 45]  كلد دبكة سنة طبس كأربعُتمن فارس،  ،كتابعي جليل ،القراء السبعة القارئ الثاين من     

قػػاؿ ابػػن ؾباىػػد: كمل يػػلؿ  ،مل ينازعػػو فيهػػا منػػازع ة، كإمػػاـ النػػاس يف القػػراءة هبػػا،كػػاف قاضػػي اعبماعػػة دبكػػ     
 .عبد اهلل بن كثَت ىو اإلماـ اجملتمع عليو يف القراءة دبكة حىت مات

ككػػاف خيضػػبها اللحيػػة ك  الػػرأس أبػػيض ،عليػػو السػػكينة كالوقػػار، يظهػػر فصػػيحان بليغػػان مفىو ىػػػان  بػػن كثػػَتاكػػاف      
 .- 1يف سوادمها زرقةأم  - أشهل العينُتأظبر اللوف،  ،طويالن جسيمان  ،أحيانان باغبناء

كأبػا أيػوب األنصػارم، كأنػس بػن مالػك، ، ، كدربػاس مػوىل عبػد اهلل بػن عبػاسعبد اهلل بن اللبَت دبكةلقي       
أيب كعػػػرض أيضػػػان علػػػى  ،هلل بػػػن السػػػائبأخػػػذ القػػػراءة عرضػػػان عػػػن عبػػػد اكقػػػد  ؛كركل عػػػنهم كؾباىػػػد بػػػن جػػػرب،

كقػػرأ ابػػن السػػائب علػػى أييبىٌ بػػن كعػػب كعمػػر بػػن اػبطػػاب،  ،كدربػػاس مػػوىل بػػن عبػػاس ،اىػػد بػػن جػػربؾب اغبجػػاج
بػػن اكقػػرأ ؾباىػػد علػػى عبػػد اهلل بػػن السػػائب كعبػػد اهلل بػػن عبػػاس، كقػػرأ دربػػاس علػػى عبػػد اهلل بػػن عبػػاس، كقػػرأ 

 .على رسوؿ اهلل  ،، كقرأ أييبىٌ كزيد كعمرعباس على أييبىٌ بن كعب كزيد بن ثابت

إظباعيػل بػن عبػد اهلل الًقسػط، كإظباعيػل بػن مسػلم، كضبػاد بػن سػلمة،  :مػنهمركل القراءة عنػو خلػق كثػَت      
كاػبليل بن أضبد، كسليماف بن اؼبغػَتة، كشػبل بػن عبػاد، كعبػد اؼبلػك بػن جػريج، كابػن أيب مليكػة، كسػفياف بػن 

 .العالء، كعيسى بن عمرعيينة، كأبو عمرك بن 

ما اؿ: نعػػػم، ختمػػػت علػػػى ابػػػن كثػػػَت بعػػػدقػػػ ،!؟قػػػاؿ األصػػػمعي: قلػػػت أليب عمػػػرك: قػػػرأت علػػػى ابػػػن كثػػػَت     
 .ابن كثَت أعلم بالعربية من ؾباىدختمت على ؾباىد، ككاف 

ليهػػا كجػػدت نقػػل اإلمػػاـ الشػػافعي قػػراءة ابػػن كثػػَت كأثػػٌت عليهػػا، كقػػاؿ: قراءتنػػا قػػراءة عبػػد اهلل بػػن كثػػَت، كع     
 أىل مكة.

سػػنة عشػػرين كمائػػة دبكػػة  -رضبػػو اهلل تعػػاىل-تػػويف  ،نػػو أقػػاـ مػػدة بػػالعراؽ مث عػػاد إىل مكػػة كمػػات هبػػاأقيػػل      
 .عامان كسبعُت  ةطبسعن  ،[ق 121] للهجرة

                                                 
 .373ص د.ت(،، 11ج، دار صادر ،بيروت)  ،محمد ابن منظور ا فريقي، لسان العرب 1
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 :سطةاو بكقد ركيا عنو ، البلم كقنبل، كأشهر من تلقى عنو مها راكياه
كالبػلة  ،البزيالملقػب بػ ،ةبن القاسػم بػن نػافع بػن أيب بػل   أضبد بن ؿبمد بن عبد اهلل اغبسن أيب ❶

عػػن إظباعيػػل بػػن عبػػد اهلل كىػػو  ،عكرمػػة بػػن سػػليماف :كثػػَتين مػػنهم  مػػن أخػػذ قػػراءة ابػػن كثػػَت ،الشػػدة
ضػابط ك سػتاذ ؿبقػق أإمػاـ كبػَت ك  -البػلم- كىو ،عن شبل بن عباد عن ابن كثَتأخذ أيضان ك ، القسط

 .ربعُت سنةمشيخة اإلقراء دبكة، ككاف مؤذف اؼبسجد اغبراـ كإمامو أ، انتهت إليو متقن للقراءة ثقة

، كؿبمػد بػن اغببػاب، كأبػو ربيعػة، كأضبػد بػن فػىػرٍحمػنهم اغبسػن بػن  ركل عنو القراءة خلق كثػَتكف     
   .كىو الراكم الثاين لقراءة ابن كثَت من أجٌلهم اإلماـ قنبلك  ىاركف

 بسنده عنو كقاؿ صحيح اإلسناد.اغباكم يف اؼبستدرؾ خرجو كأ ،عن البلم حديث التكبَت مى كً ري       

 للهجػػػرة ، كتػػػويف سػػػنة طبسػػػُت كمػػػائتُتدبكػػػة اؼبكرمػػػة [ىػػػػ 171] كلػػػد سػػػنة سػػػبعُت كمائػػػة للهجػػػرة     
 .-رضبو اهلل تعاىل كغفر لو- عن شبانُت سنة [ىػ 251]
 
الثػاين كىػو اؼبعتمػد  طريػقكال ،1طػريقُت، مهػا: طريػق ابػن اغببػاب مػن البػلمكم عػن ري  رؽ رواية البػزي:طُ 

ككػاف مقرئػان ، ىػػ( 294، تػويف يف رمضػاف سػنة )2إسػحاؽؿبمػد بػن ربيعػة  أيب :يف ىذا الكتاب ىو طريق
جليالن ضػابطان، ككػاف مػؤذف اؼبسػجد اغبػراـ بعػد البػلم، قػاؿ عنػو الػداين: كػاف مػن أىػل الضػبط كاإلتقػاف 

 كالثقة كالعدالة.

 

اؼبخلكمػي مػوالىم اؼبكػي  جرجػةبػن ن خالد بن ؿبمد بن سػعيد ن بؿبمد بن عبد الرضبعمر  أيب ❷
، ألنػػو مػػن بيػػت يف مكػػة يقػػاؿ ؽبػػم القنابلػػة :ـبتلػػف فيػػو فقيػػل كسػػبب تلقيبػػو بقنبػػل ،الملقػػب بقنبػػل

رؼ بػػو يقػػاؿ لػػو قػيٍنبيػػل معػػركؼ عنػػد الصػػيادلة لػػداء كػػاف بػػو، فلمػػا أكثػػر منػػو عيػػ كقيػػل السػػتعمالو دكاءن 
 .كحذفت الياء زبفيفان 

، كأخػػذ القػػراءة عرضػػان [ىػػػ 195]للهجػػرة  كلػػد سػػنة طبػػس كتسػػعُت كمائػػة، شػػيض القػػراء باغبجػػاز     
 ،، كىو الػذم خلفػو يف القيػاـ بػػها بػػمكة اؼبشػرفةاؼبعركؼ بالقواسباؿ على أضبد بن ؿبمد بن عوف النٌ 

اإلخػريط كىػب  كقرأ القواس على أيب ،كىو الراكم الثاين لقراءة ابن كثَت عن البلم أيضان  كركل القراءة

                                                 
انظر: ؿبمد بن اعبلرم، غاية النهاية يف طبقات القراء، )بَتكت، . ه 301وفي سنة تهو: الحسن بن الحباب الدقا  أبو عمي،  1

 .209(، ص ق1427، 1دار الكتب العلمية، ج
 .99ص(،  ه1427 ،2ج ،دار الكتب العممية ،بيروت، )غاية النهاية في طبقات القراء، بن الجزري محمد 2
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عػن ابػن   ، كمهاكمعركؼ بن مشكاف ،بن كاضح، كقرأ أبو اإلخريط على إظباعيل بن عبد اهلل القسطا
منهم أبو ربيعة ؿبمد بن إسحاؽ كىو مػن أجػلِّ أصػحابو، كؿبمػد بػن  كركل عنو القراءة كثَتكف ،كثَت

كؿبمػد بػن  ،" السػبعة "عبد العليل بن عبد اهلل بن الصباح، كأضبد بن موسى بن ؾباىد مؤلػف كتػاب 
 .كعبد اهلل بن جبَت كىو من أقرانو ،شنبوذ

 انتهت إليو رئاسة اإلقراء باغبجاز، كرحل إليو الناس من كل األقطار.      

ألنػو كػاف ال يليهػا إال رجػل مػن أىػل الفضػل كاػبػَت كالصػالح  ،علػى الشػرطة دبكػةقائمػان كاف قنبل      
ككػاف  ،لعلمػو كفضػلو عنػدىم ىا قنبػلوالتاغبدكد كاألحكاـ، ف ليكوف على حق كصواب فيما يباشره من

 دت سَتتو.مً ذلك يف كسط عمره فحي 

تػويف سػنة إحػدل قيل إنو ؼبا طعن يف السن قطع اإلقراء قبل موتو بسبع سنُت، كقيػل بعشػر سػنُت،             
 .-تعاىل رضبو اهلل- عن ست كتسعُت سنة ،اؼبكرمة دبكة ىػ[ 291] للهجرة كتسعُت كمائتُت

، كالطريػق الثػاين كىػو اؼبعتمػد يف 1شػنبوذطػريقُت، مهػا: طريػق ابػن مػن  قنبػلكم عػن ري  قنبل: رواية رؽطُ 
 245كمولػده سػنة ) ،ىػػ( 324بكػر أضبػد بػن ؾباىػد، تػويف يف شػعباف سػنة ) أيب ىذا الكتاب ىو طريق:

كرحػػػل إليػػػو النػػػاس مػػػن البلػػػداف،  د صػػػيتو يف األقطػػػار،عي ػككػػػاف إليػػػو اؼبنتهػػػى يف زمانػػػو يف القػػػراءة، كبىػػػىػػػػ( 
كازدحم النػاس عليػو كتنافسػوا يف األخػذ عنػو، كػاف يف حلقتػو ثالشبائػة متصػدر، كلػو أربعػة كشبػانوف خليفػة 

ان ضػابطان حافظػان أيأخذكف على الناس قبل أف يقرؤكا عليو، كىو  كؿ من سب ع السبعة، ككاف ثقة ديِّنان خػَتِّ
 كرعان.

 
 :-عاىلرضبو اهلل ت-قاؿ الشاطيب 

 ىيوى ايٍبني كىًثَتو كاثًري اٍلقىٍوـً ميٍعتىالى            وي ػػػعىٍبدي اهلًل ًفيهىا ميقىامي كىمىك ةي                 
يلىق بي قػيٍنبيالى ػػػػػػػعىلىى سى            رىكل أىضٍبىدي اٍلبػىلٍِّم لىوي كىؿبيىم ده                 

 نىدو كىٍىوى اؼب
 اعتاله بعلمو كفضلو أم غالب القـويقاؿ معتلى ، كاثر القـو : أم 

 
إذ ىػػو مػػذكور  ،ألنػػو أعلػػى سػػندان منػػو ى قنبػػلـ البػػلم علػػدِّ كقيػػ، اؼبقػػدـ يف األداء ىػػو البػػلم -مالحظػػة :

 .فيمن تلقى عنهم قنبل

                                                 
انظر: ؿبمد بن اعبلرم، غاية النهاية يف طبقات ه.  327وفي سنة تمت، أبو الحسن، هو: محمد بن أحمد بن أيوب بن الصَّ  1

 .52(، ص ق1427، 2ج القراء، )بَتكت، دار الكتب العلمية،
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 ابن كثير المكي قراءةسند 
 

  محمدسيدنا 
 
 د بن ثابتزي           أييب بن كعب       عمر بن اػبطاب     

 
 عبد اهلل بن عباس            عبد اهلل بن السائب                      

 
   بن عباسادرباس موىل             اىد بن جربؾب                                        

 
 ابن كثير             
 
 كؼ بن مشكافمعر                    إظباعيل القسط                
        
 اإلخريط كىب بن كاضح وأب                                          

 [ القواس] باؿ أضبد النٌ البلم                  عكرمة بن سليماف            شبل بن عباد   
     

 قنبل       البزي                                               
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 قراءة ابن كثيرأصوؿ 
 صبع أصل، كىو يف اللغة ما يبٌت عليو غَته. األصوؿ:

كاصطالحان: ىو كل حكم كلػي جػار يف كػل مػا ربقػق فيػو شػرط ذلػك اغبكػم، أك ىػو القواعػد الكليػة اؼبطػردة،  
 كاؼبد كالقصر كالفتح كاإلمالة كما شابو ذلك.

 لغة: البسط كالنشر. الفرش:
حكػػػاـ اػباصػػػة بػػػبعض الكلمػػػات القرآنيػػػة اؼبختلػػػف فيهػػػا بػػػُت القػػػراء مػػػع عػػػلك كػػػل قػػػراءة كاصػػػطالحان: ىػػػو األ

ِٖ لصػاحبها كبػو }  ِٜۡم ٱّلِي ٍِ يَ ِ َْٰ ٍِ { فقػد قػرأ عاصػم كالكسػائي لفػظ }  َم ِـ { ب ثبػات األلػف بعػد اؼبػيم،  َمَْٰ
ٍِ مَ ىكذا: }  كقرأ الباقوف كىم نافع كابن كثَت كأبو عمرك كابن عامر كضبلة حبذفها ِْ }. 

كالقراء يسموف ما قل دكرانو من حركؼ القراءات اؼبختلف فيها فرشان، ألهنا ؼبا كانػت مػذكورة يف أماكنهػا      
 من السور على الًتتيب القرآين فهي كاؼبفركشة فرشان.

دۡ  )كقد يوجد يف الفرش ما يطرد حكمو، ك سكاف الداؿ يف لفػظ       ٌُ عنػد ابػن كثػَت، كقػد يوجػد يف  ( ِس ٱّۡ
صػػوؿ مػػا ال يطػػرد حكمػػو، كذلػػك كاؼبواضػػع اؼبعينػػة يف يػػاءات اإلضػػافة كيػػاءات اللكائػػد، ككػػبعض الكلمػػات األ

 ، كإمنا كانت التسمية يف كل منهما باعتبار الكثَت الغالب.غَتهاليت سيتم ذكرىا يف باب اؽبملات ك 
 

 باب ىاء الكناية
ذكر الغائػب، كتسػمى أيضػان ىػاء الضػمَت، كتعػرؼ سبب تسميتها هباء الكناية ألنو يكٌت هبػا عػن اؼبفػرد اؼبػ     

 يف اصطالح القراء باؽباء اللائدة الدالة على اؼبفرد اؼبذكر الغائب.
ُ٘ـٜحُ  كقد خرج بقولنا ) اللائػدة ( اؽبػاء األصػلية كبػو ]      َٰ ٓۡ دَنَذـِٙ َ  َّّ ، كخػرج الشػعراءمػن  116[ اآليػة  َّهِٖ 

ـة ب ( اؽبػاء الدالػة علػى اؼبفػرد اؼبؤنػث كبػو ]بقولنا ) الدالة على اؼبفػرد اؼبػذكر الغائػ َٛ [، كالدالػة علػى التثنيػة  إَِِلۡ
ة كبو ] َٕ ِٛ ُٓ  [، كالدالة على اعبمع مطلقان كبو ] َقَْۡي ِٛ َّٖ ،  ۥإَِِلۡ ِٛ  [. إَِِلۡ

َصِِْٙۚۦٓ كتتصل ىاء الكناية باالسم كبو }      
َ
ۥ{، كبالفعل كبو }  أ ُٙ ُٕ ِ  {. ۦإَِِلِۡٙ {، كباغبرؼ كبو }  ُحَكّْ

{، إال أف يقػع قبلهػا كسػر أك يػاء فتكسػر للمناسػبة، كقػد تضػم  ََلُۥكاألصل يف ىاء الكناية الضم كبػو }      
سَصـعمالن باألصل، كما يف ركاية حفص يف قولو تعاىل: } 

َ
ـةٓ أ َٔ َٰ َو ُٖ ى ـۡيَعَٰ ُٙ إَِّلَّ ٱلشَّ مػن الكهػف،  63{ آيػة  ِ٘ي

َ كقولػػو تعػػاىل: }  ُٙ ٱَّللَّ ــ ــَد َقَْۡي َٛ َٰ ُٙ مػػن الفػػتح، ككمػػا قػػرأ اإلمػػاـ ضبػػلة كبػػو قولػػو تعػػاىل: }  11ة { آيػػ َع ــ ِْ ۡٚ
َ
 ِِل

ُسٜ ُُ ۡٔ ْ ٱ  من القصص. 29آية  من طو، ك 11{ آية  ا
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 :حاالت ىي أربع يف القرآف الكرًنؽباء الكناية : أحواؿ ىاء الكناية
ۡرَءانُ أف تقع بُت ساكنُت كبو }  .1 ٌُ َِ ،  ذِيِٙ ٱّۡ جِني ُٙ ٱۡۡلِ َٰ ،  َوَءاَتۡيَجَٰ ٍَ َءادَى ْۡ ُٕ ۡ ُ ٱل  .{ ُٙ ٱَّللَّ

ۚٓ  }دىا سػاكن كبػو أف يكوف قبلها متحرؾ كبع .2 َُلُ ٱۡحَـي  ٜۡ ـُدۖ ،  ًَـ ٕۡ ٍُ َوََلُ ٱۡحَ ْۡـ ُٕ ۡ َرّبِـِٙ ،  ََلُ ٱل
 َٰ ۡۡعَ

َ
 .{ ٱِۡل

 .1كي ال جيتمع ساكناف  اغبالتُتىاتُت يف  الكناية على عدـ صلة ىاءمتفقوف القراء ك 

ۡوهُ  }يكوف قبلها ساكن كبعػدىا متحػرؾ، كبػو أف  .3 ِۢن ۥَوََشَ َٕ آءِ  ۥُخُذوهُ وَـعۡقذُِْٜهُ ،  ثَِس َٜ إََِلَٰ َشـ
 ِٓ ُْٜهُ  ،  ٱۡۡلَِعي ٌَ ة َخ ُٓ  ۥَٔ ُٚ  .{ ۥَو

ىػاء يصػل ف نػو اإلمػاـ ابػن كثػَت  أمػا، لبعضػهمإال مػا اسػتيثٍت  غبالػةالكنايػة يف ىػذه اال يصل ىاء  راءالق كصبهور
 .الكناية يف ىذه اغبالة، كسيأيت التنبيو عليها

َسَٰتِ  }قع بُت متحركُت كبو أف ت .4 َٕ َٖ ٱثلَّ ِٔ ۡخَرَج ثِِٙۦ 
َ
 .{ وَأ

صبيع القراء يصل اؽباء بواك لفظية إف كانت مضػمومة كبيػاء لفظيػة إف كانػت مكسػورة، إال ف ف  كيف ىذه اغبالة 
 لبعضهم. ثٍتػستي اما 
 

 :ابن كثيرأحكاـ ىاء الكناية لإلماـ 
 ُت متحركُت، أك بُت ساكن كمتحرؾ.قرأ ابن كثَت بصلة ىاء الكناية إذا كقعت ب

صلها بياء كحجتػو كك ب شباع اؽباء (  ۦَقَْۡيِٙ  ۬  ذِيِٙۦ )ىكذا: { بالصلة  َقَْۡيِٙ  ۬  ذِيِٙ }  :كبوقرأ ابن كثَت فقد 
 ؛ۦَقَْۡيـِٙ  ۬  ذِيِٙۦللياء اليت قبلها ككسركا اؽبػاء فصػارت  ، كذلكمث قلبوا الواك ياء( كعليهو  ، فيهو) أف أصلها 

َ٘ة ٱۡۡضُِبٜهُ  ) :كبو يضان أكقرأ  ْۡ ٌُ ُٙ ،  ۥَذ ۡ٘  .صلها بواك على أصلهاكك ب شباع اؽباء (  ۥِٔ
 

 كحفص يف باب ىاء الكناية يف التايل: ابن كثَتيتلخص اػبالؼ بُت       
 :امهك  ُتلفظاؽباء مع الصلة يف  ابن كثَت ضم - أ

َخـةهُ قولػو تعػاىل: }  (1
َ
ٙۡ َوأ رِۡصـ

َ
 مػن 36مػن األعػراؼ، كآيػة  111{ آيػة  أ

رۡصِ  ] :اؽباء ىكذا ساكنة قبل مع زيادة مهلةالشعراء، 
َ
َخةهُ  ۥُٙ  ٔـۡ أ

َ
 .[ ۥَوأ

                                                 
1
َٗخ ، فقد قرأم البزي عن ابن كثير بصمة الهاء بواو وتشديد التاء في ) تمهى (، من قوله تعالى )اً واحد اً إل موضع  

َ
وَأ

ۥٓ دَّ  ُٙ ۡ٘ َٰ َخ  من عبس. 10( ارية َْوَّ
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ۗ }  قولو تعاىل: (2 ۡٓ ُٙ َُّس ُرواْ يَۡرَع ُُ  :مػن اللمػر، ىكػذا 7آيػة  { ِإَون تَۡش
[ ُٙ ُرواْ يَۡرَع ُُ ُٓ  ۥِإَون تَۡش  .[ ۥۗ َُّس

 :ألفاظ ىي ةثالثاؽباء مع الصلة يف  ابن كثَتكسر  - ب

ٍَ َويَ }  قولو تعاىل:  (1 ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ِٙ وَأ ٌۡ مػن النػور، مػع مالحظػة أف   52آية  { ذَّ

ــ }ىكػػذا: قػػرأ بكسػػر القػػاؼ يف ىػػذا اؼبوضػػع أيضػػان،  ابػػن كثػػَت  ۦِٙ َوَيذٌَِّ
 ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 .{ وَأ

ٓۡ  } قولػو تعػاىل: (2 ِٛ ٙۡ إَِِلۡ ٌِّۡ
َ
ٌِّۡـِٙ } ىكػذا: مػن النمػل،  28آيػة  { وَأ

َ
 ۦوَأ

 ُٓ ِٛ  .{ ۥإَِِلۡ

سَصــقولػو تعػػاىل: }  (3
َ
ــةٓ أ َٔ َٰ َو ُٖ ى ــۡيَعَٰ ُٙ إَِّلَّ ٱلشَّ ، مػػن الكهػػف 63{ آيػػة  ِ٘ي

ة ]ىكذا:  َٔ سصَ  َو
َ
َٰ أ ُٖ  ۦِ٘يِٙ ى ۡيَعَٰ  .[ إَِّلَّ ٱلشَّ

َ قولػو تعػاىل: } كسر اؽباء من غػَت صػلة يف قرأ ب - ت ُٙ ٱَّللَّ ـَد َقَْۡيـ َٛ َٰ ة َع َٕ ِ ۡوََفَٰ ث
َ
ٖۡ أ َٔ {  َو

ۡوََفَٰ  ]ىكذا: من الفتح،  11 آية
َ
ٖۡ أ ـ َٔ ـَد َقَْۡيـِٙ َو َٛ َٰ ـة َع َٕ ِ َ ٱ ث كال خيفػى ترقيػق [،  َّللَّ

 .الالـ من لفظ اعباللة ألنو سبقها كسر

ۥ } قرأ ب بداؿ ىاء الكناية تاء تأنيث منصػوبة يف قولػو تعػاىل:  - ث ُٙ َٕ ٓۡ َِٗك ۡشَجَل َقَْۡيُس
َ
َوأ

ــَرةّٗ  ِٛ ۗ  َظَٰ ــحّٗ َ٘ ُٓ  ]ىكػػذا: لقمػػاف، مػػن  21{ آيػػة   َوَبةِؼ ــۡيُس ــِٗكۡ  ۥَقَْ ــَرةّٗ  حّٗ َٕ ِٛ [،  َظَٰ
 لي.كاإلخفاء عند الظاء ج

ۖ قرأ حبذؼ ىػاء الكنايػة يف قولػو تعػاىل: } - ج ۡخُيُ
َ
ُٗىُس َودَََل  ٱِۡل

َ
ِٛيِٙ ٱِۡل ة تَۡشَذ َٔ ة  َٛ {  َوذِي

ة ]ىكذا: من اللخرؼ،  71آية  ُٗىُس  تَۡشَذِو َٔ
َ
 .1[ ٱِۡل

ِۚۦٓ قرأ بضم ىاء الكناية مع صلتها بػواك لفظيػة يف قولػو تعػاىل: }  - ح ۡمرِه
َ
ُِل أ َْٰ َ َب {  إِنَّ ٱَّللَّ

ِلٌ  ]ىكذا: الطالؽ،  من 3آية  َْٰ ۡمرَ  َب
َ
 .2[ ۚۥٓ هُ أ

ةًٗـةَوَيۡخُُلۡ يف كسر اؽباء مػع الصػلة يف قولػو تعػاىل: } ان كافق االماـ ابن كثَت اإلماـ حفص مالحظة: َٛ { ذِيِٙۦ ُم
 من الفرقاف. 69آية 

 
 
 

                                                 
 .ل يخفى حذح الياء وصاًل للتقاء الساكنين 1
 .تح الراء، فيترتب عمى ذلك ضم هاء الكناية وذلك لمناسبة فتح الراءوف بتنوين ال ين لموض هذا ا ابن كثيرقرأ  2
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 باب ميم الجمع
 .اف ذلك حقيقة أك تنليالن ىي ميم زائدة عن بنية الكلمة تدؿ على صبع اؼبذكر كيدخل فيها اإلناث، سواء ك

 -محترزات التعريف:
َٓ  خرج منو اؼبيم األصلية كبو ] ميم زائدة: ِ ٓۡ ،  ٱۡظُسٓ،  ث َ ل

َ
 [. أ

ة خرج منو التثنية كاإلفراد كبو ] تدؿ على صبع اؼبذكر: َٕ ُُ َٛ ۡج
َ
 [. أ

َيةمُ  كبو ] كيدخل فيها اإلناث: ُٓ ٱلّطِ  [، فهي دالة على اؼبذكر كاؼبؤنث. َقَْۡيُس
ُٓ  دخل فيها كبو ] قة:حقي  [ ف هنا دالة على اعبمع حقيقة. ۥُِٔ٘س

ُٓ  دخل فيها كبػو ] تنليالن: ِٛ يْ َٰ [ يف قولػو تعػاىل: }  ۥَوَمََلِ ٜۡف  َۡعَ ُٓ  َخ ِٛـ يْ َن َوَمََلِ ٜۡ ِٖ وِرَۡق ُٛ  ۥّٔ َ٘ ن َحۡىذِـ
َ
 { ۚۥٓ ُٓ أ

ع. 83آية   من يونس، ف ف الضمَت فيها يعود على فرعوف كحده كلكنو صبي
 ة ميم اعبمع:كمن عالم
 ( إذا حذفت ال خيتل معٌت الكلمة: كبو  ُٓ ٍُ  ( تصبح ) ۥَقَْۡيُس  (. َقَْۡي

 1أف يرد قبلها أحد األحرؼ الثالثة التالية: 
ُٓ الكاؼ كبو }  - أ  {، كال تكوف الكاؼ إال مضمومة. ۥُِٔ٘س

ُٓ التاء كبو }  - ب ُ٘ذ  {، كال تكوف التاء إال مضمومة. ۥَُ

ُٓ اؽبػػاء كبػػو }  - ت ُٛ َ َٰل ــَن ۡٔ كقػػد تػػرد اؽبػػاء مضػػمومة كبػػو اؼبثػػاؿ السػػابق، أك {،  ۥأَ
ُٓ  مكسورة كبو ) ِٛ  (. ۥَقَْۡي

ُٓ قػػرأ ابػػن كثػػَت بضػػم مػػيم اعبمػػع كصػػلتها حيػػث كقعػػت إذا كػػاف بعػػدىا متحػػرؾ كبػػو }       ُٛ ــَجَٰ ــة َرزًَۡ َّٕ  ۥَوِم
ٜنَ  ٌُ ُٓ ،  يُ٘ىِ ُٛ ۡ٘ ِٔ ِي ٜنَ  ۥَو ّٔ

ُ
ُٓ ،  أ ُٗىَصُسٓ ۥَقَْۡيُس

َ
ُٓ ،  ۥۖ أ ِٛ اؼبنفصػل فتمػد  اؼبػد كألنػو يقػرأ بقصػر {، َدۡيِ  ۥَقَْۡي

كاك الصػػلة دبقػػدار حػػركتُت سػػواء كقػػع بعػػدىا مهػػل أك غػػَته، أمػػا إذا كقػػع بعػػد مػػيم اعبمػػع سػػاكن ف هنػػا تضػػم كال 
ُٓ ٱۡۡلَّيَِجَُٰخ }  :قولو تعاىلللتخلص من التقاء الساكنُت كبو  ، كذلكتوصل ُٛ  .{ َصةَٓءۡت

 .-كحفص   - لة كسكوف اؼبيمفيقف حبذؼ الصميم اعبمع  أما إذا كقف على

                                                 
بمعنمى هممموا اقمرؤوا  و، فهم19استثني موض  واحد وق  فيه قبل ميم الجم  هممزة، وهمو موضم  الحاقمة ؤ هماؤم   آيمة  1

هما ( اسمم لخمذ،  كتابيه، قال بعمض أهمل الم مة: المعنمى هماكم، أبمدلت الكماح هممزةت كمما أشمار القتيبميت قمال الرضمي: )
همذم الم مات: أن تمحم  ا لمح هممزة مكمان الكماح وتصمريفها تصمريح الكماح نحوهما ) هاؤمما،  ىحمدإوفيه ثمان ل مات: 

، هاؤن (، وقال أبو القاسمم فيهما ل مات أجودهما مما حكمام سميبويه فمي كتابمه فقمال: العمرب تقمول: هماَء يما ءَ ، هاهاؤم، هاءِ 
كسرها، وهاؤما يا رجالن أو امرأتان، وهاؤم يا رجال، وهاؤن يا نسوة، فالميم في هماؤم رجل بفتح الهمزة، وهاِء يا امرأة ب

 كالميم في أنتم وضمها كضمها في بعض ا حيان.
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 ميم اعبمع
 

 كاقعة قبل متحرؾ            كاقعة قبل ساكن 
 تضم من غَت صلة ) ىم اؼبفلحوف (         
 متصالن هبا        منفصالن عنها               
 تضم مع الصلة                تضم مع الصلة              

 ( رأيتموه ؛ فازبذسبوىم) خَت لكم إف كنتم تعلموف (       )                                            
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 باب المد والقصر
عػػن لغػػة  امتػػاز دبيػػلتُت القػػرآفاؼبهمػػة يف أحكػػاـ التجويػػد كذلػػك ألف  بػػوابمػػن األكالقصػػر اؼبػػد يعػػد بػػاب      

خرجو اإلمػاـ البخػارم رضبػو اهلل يف صػحيحو عػن قتػادة مها الغن ) الغنة ( كاؼبد كلعل األصل يف اؼبد ما أ العرب
 :سػػألت أنػػس بػػن مالػػك  -أنػػو قػػاؿ  عػػن قػػراءة النػػيب كػػاف ديػػد مػػدان " كيف ركايػػة أخػػرل "كػػاف  :فقػػاؿ "

قػرأ علػى ابػن  ديد صوتو مدان "، كأيضان ما أخرجػو اغبػافظ السػيوطي يف الػدر اؼبنثػور، كصػححو األلبػاين أف رجػالن 
ُِيِ إِجَّ }  : مسػعود َصَٰـ َٕ ۡ َرآءِ َوٱل ٌَ َُٰخ لُِْۡى َدَق ة ٱلطَّ أم بػدكف مػد فقػاؿ ابػن  ةمرسػل مػن التوبػة، 61آيػة  { َٕ
أقرأنيهػا  :ككيف أقرأىا إيػاؾ يػا أبػا عبػد الػرضبن فقػاؿ :فقاؿ الرجل ما ىكذا أقرأنيها رسوؿ اهلل  : مسعود

ُِيِ }  َصَٰ َٕ ۡ َرآءِ َوٱل ٌَ َُٰخ لُِْۡى َدَق ة ٱلطَّ َٕ للرجػل القػراءة  مل يػرضى   كالشػاىد ىنػا أف ابػن مسػعود ،{ كمػدىا إِجَّ
 بدكف مد.

عنػػد علمػػاء التجويػػد اؼبػػد دبقػػدار حػػركتُت فقػػط، أمػػا مصػػطلح اؼبػػد ييػػراد بػػو مصػػطلح القصػػر إذا أيطلػػق  مالحظػػة:
 فاؼبراد منو اؼبد زيادة على حركتُت.

 
 مذىب اإلماـ ابن كثير في المد:

يقع بعػد حػرؼ اؼبػد حػرؼ سػاكن سػكونان الزمػان يف كلمػة كىو أف  المد الالـز الكلمي المخفف: (1
كقد ربقق ذلك يف أكثػر مػن موضػع عنػد  ؛غَت مدغم فيما بعده، أم غَت مشددأك كلمتُت كاحدة 

، ( 91+  51{ كقد كررت مػرتُت يف سػورة يػونس يف اآليتػُت )  َٖ َٰٔـَءٓاّۡ  } اإلماـ ابن كثَت، كبو:
َٰٓ وَ ككبو }  { يف أحػد كجػوه الوقػف علػى  َصةَٓء َءاَل لوقف عليهػا، ككبػو } { يف أحد كجهي ا يـِٔ ٱلَّ

هُۥ }] ءاؿ [ لقنبػل، ككبػو  سََشَ
َ
يف أحػد كجهػي قراءهتػا لقنبػل، كغػَت ذلػك كثػَت، كسييشػرح   { َشةَٓء أ

 .كله يف موضعو
 .كظبي ـبففان ػبفة النطق بو ػبلوه من التشديد

 -:المد الالـز الكلمي المثقل (2

أك كلمتػػُت بشػػرط أف يكػػوف د حػػرؼ سػػاكن سػػكونان الزمػػان يف كلمػػة كاحػػدة كىػػو أف يػػأيت بعػػد حػػرؼ اؼبػػ
مػػػػدغم فيمػػػػا بعػػػػده، أم أف يػػػػأيت بعػػػػد حػػػػرؼ اؼبػػػػد حػػػػرؼ مشػػػػدد، كاغبػػػػرؼ اؼبشػػػػدد عبػػػػارة عػػػػن حػػػػرفُت 

ٓاِّّيَ }  :كذلػك كبػو ؛متماثلُت األكؿ ساكن سكونان الزمان كالثاين متحرؾ حُ ،  ٱلغَّ َّٔ ٓ ة ّنِ ،  ٱّؽَّ ٜٓ ض  دَُحَٰٓ
َ
، أ

 ٓ ُ ،  نّٞ َصة ٓ ءَ ،  َءاَّلٓلَّ ِٖ ا َرۡي ََ  {. َّلَّ
 لثقل النطق بو بسبب تشديد اغبرؼ الذم يلي حرؼ اؼبد. كظبي مثقالن 
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التاليػػة، لتصػػبح مػػن قبيػػل اؼبػػد الػػالـز الكلمػػي اؼبثقػػل، كسبػػد دبقػػدار سػػت  األلفػػاظكقػػد شػػدد ابػػن كثػػَت النػػوف يف 
 حركات:

ٓ ََلَ َوٱلّـقولػو تعػاىل: } لفظ ]كاللذاف[ من  (1 ُٓ يَ  نِّ ا ِٔـُ٘س ـة  َٛ ِ دَِحَٰ٘
ۡ
ۖ  َٔ َف  ۥأ ـة َٕ ُٚ مػن  16{ آيػة  ةُوو

 النساء.

ٜاْ إِنۡ قولػو تعػاىل: }  لفظ ]ىذاف[ من (2 ُ ن ُُيۡرَِصةُزٓ َهََٰذَٰٓنِّ  ًَةل
َ
َِٰن يُرِيَداِن أ { آيػة  ۥََّصَِٰعَس

ٜاْ ِِف رَ َخۡط  َهََٰذآنِّ } من طو، ك 63 ُٕ ةِن ٱۡخَذَط َِٕٓٛ ِ  من اغبج. 19آية  { ۥۖ ّب

ِّ وََذَٰٓ ولو تعاىل: } ق لفظ ]فذانك[ من (3 نَ ٗ ٜۡ ٍَ إََِلَٰ وِرَۡقـ ّبِـ ِٔـٖ رَّ َ٘ةِن  مػن  32{ آيػة  ٍَ ثُۡرَهَٰ
 القصص.

كىػي: )  1كما شدد ابن كثَت النوف يف اؼبوضعُت التاليُت، كلو يف اليػاء السػابقة للنػوف اؼبشػددة ثالثػة أكجػو     
2

 :3(، كذلك كصالن ككقفان  6أك  4أك  2
ٍَ إِۡظَدى ٱثۡنَََتَّ َهََٰذۡيِّ : } قولػو تعػاىل [ مػنَهََٰذۡيِ لفظ ] .1 ِٗسَع

ُ
ۡن أ

َ
رِيُد أ

ُ
ُصَرِن  أ

ۡ
ن دَأ

َ
َٰ أ َۡعَ

 من القصص . 27{آية  زََمَِِٰنَ ِظَضش   

ِٖ لفػػػظ ] .2 ـــ يۡ َ ِّٖ قولػػػو تعػػػاىل: }  [ مػػػنٱَّلَّ ـــ يۡ َ ـــة ٱَّلَّ رَِٗ
َ
ـــة أ َ٘ ِ  َربَّ ّٖ ـــ َٖ ٱۡۡلِ ـــ ِٔ َٗة  ـــَلَّ َع

َ
 أ

سِس   من فصلت . 29{ آية  َوٱۡۡلِ

 ان، كىػي اؼبواضػعموضػع 13شدد فيهم التاء كصالن يف أفعاؿ اؼبضارع، منها  ان موضع 31بػ  زيالبكقد انفرد      
بػػاب  الباقيػػة سػػتذكر يفسيػػًبقت حبػػرؼ مػػد، فللبػػلم اإلشػػباع يف حػػرؼ اؼبػػد السػػابق ؽبػػا، كاؼبواضػػع  كالػػيت التاليػػة

 هي:ف، أما اؼبواضع اليت سيًبقت حبرؼ مد تشديد التاءات يف الفعل اؼبضارع
ْ تَ لفظ ] (1 ٜا ُٕ َّٕ ُٙ تَّ  َوََّلٓ قولو تعاىل: }  [ منَي ٘ۡـ ِٔ ٜاْ ٱۡخَجِيـَر  ـ ُٕ َّٕ ـٜنَ  ۥَي ٌُ مػن  267{ آيػة  دُ٘ىِ

 البقرة.

ْۚٓ تَ لفظ ] (2 ٜا ًُ ْۚٓ تَّ  ة َوََّلٓ َزِيكّٗ قولو تعاىل: } [ من َىرَّ ٜا ًُ  من آؿ عمراف. 113{ آية  َىرَّ

ْ تَ لفظ ] (3 ٜا ٜاْ َۡعَ تَّ  َوََّلٓ قولو تعاىل: }  [ منَكةَوُٗ ِٓ َوٱُّۡكۡدَنَِٰن   َكةَوُٗ زۡ  من اؼبائدة. 2{ آية  ٱۡۡلِ

ْ دَ لفظ ] (4 ا ٜۡ َّّ ُٙ دَّ  َوََّلٓ قولو تعاىل: }  [ منَٜ ۡ٘ اْ َخ ٜۡ َّّ ُٓ  ۥَٜ ُٗذ
َ
ُكٜنَ  ۥَوأ َٕ  من األنفاؿ. 21{ آية  تَۡص

                                                 
 القصر وصاًل ليس من طري  التيسير، واإلشباع له وصاًل أرجح من القصر. 1
متين، أم بإثبات حرح المين فقط، والراجح هل هو بمقدار حركتين كام حركتين، بمقدار في مقدار المد هنا مختمح 2

 في ذلك هو مدم بمقدار المين فقط، أي كالوصل في )بيت، وخوح(.
 أي القصر والتوسط واإلشباع. ،وجه الثالثة، مد الياء با ل يخفى حال الوقح بالروم 3
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ْ دَ لفظ ] (5 ٜا َت دَّ  َوََّلٓ قولػو تعػاىل: }  [ مػنَجَٰزَُق َٚ ٜاْ َودَۡذ ٜاْ َذَذۡىَشُْ ُٓ َجَٰزَُق  46{ آيػة  ۥۖ رِيُعُسـ
 من األنفاؿ.

ُٓ دَ لفظ ] (6 َّْ تِ قولػو تعػاىل: }  [ مػنَس
ۡ
َٜۡم يَأ ُٓ َجۡىـٌس دَّ  ََّلٓ  ۦيَ َّْ  بِإِۡوِٗـِٙۚۦٓ َس

 115آيػة  1{ إَِّلَّ
 من ىود.

ٓ قولو تعاىل: }  [ منُل َنَّ تَ لفظ ] (7 ة حُ َنَّ تَّ  َٔ َُ هِ َلَٰٓ َٕ ۡ  من اغبجر. 8آية  2{ إَِّلَّ ثِعۡحَيِّ  ُل ٱل

َٖ تَ لفػظ ] (8 وَ َٰ  تَّـ َوََّلٓ : } قولػو تعػاىل [ مػنَبَّۡص
ُ
ِِْٛيَّـحِ ٱِۡل َخَٰ

َج ٱّۡ َٖ َتـَب  مػن  33{ آيػة  َبَّۡص
 األحلاب.

ونَ تَ لفظ ] (9 ُٓ قولو تعاىل: }  [ منَ٘ةََصُ ة َُّس ونَ تَّ  ََّلٓ  ۥَٔ  من الصافات. 25{ آية  َ٘ةََصُ

ْ تَ لفظ ] (11 َّۡقَِٰت  تَّ  َوََّلٓ قولو تعاىل: }  [ منَ٘ةثَُزوا
َ
 اغبجرات.من  11{ آية  َ٘ةثَُزواْ ثِعِۡل

ْ َتَ لفظ ] (11 ٜا ُص َ  َو ََّلٓ قولو تعاىل: }  [ منصَّ ُٓ تَّ ٜاْ َوََّل َحۡنَذـت بَّۡكُغـُس ُص ۚٓ  ۥصَّ { آيػة  َبۡكًغـة
 من اغبجرات. 12

ونَ َتَ لفظ ] (12 ُ ُٓ قولو تعاىل: }  [ منيَّ ٓ  ۦذِيِٙ  ۥإِنَّ َُّس ة َٕ َ َ  ل ونَ تَّ ُ  من القلم. 38{ آية  يَّ

َٰ دَ لفظ ] (13 ُٙ وَ قولو تعاىل: }  [ منَْوَّ ۡ٘ َٗخ َخ
َ
َٰ دَّ  ۥٓ أ  من عبس. 11{ آية  َْوَّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .مطمقاً  : بإثبات ياء زائدةلفظ )يأت( قرأ ابن كثير 1
 ، ورف  )المالئكة(.زايفتح الو بدل النون ا ولى، تاء مفتوحة ب )ُننزِّل(: قرأ ابن كثير 2
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   -مالحظات:
  كحفص   -إذا ابتدأنا بالكلمة اليت بعد حرؼ اؼبد ف ف البلم خيففها-. 

  اؼبػػػػد الطويػػػػل فيمػػػػا سػػػػبق ىػػػػو يف حػػػػاؿ الوصػػػػل، كعلػػػػة اؼبػػػػد الطويػػػػل فيمػػػػا سػػػػبق ىػػػػو التقػػػػاء
فو على األصػل كمػا حيػذؼ يف كبػو الساكنُت، كقد أثبت البلم حرؼ اؼبد فيما سبق كمل حيذ

 { َٖ ــ ِي ذلػػك الشػػيض عبػػد الػػرزاؽ موسػػى يف ربقيقػػو علػػى الفػػتح الرضبػػاين  نبٌػػوكقػػد ، { َوََّل ٱَّلَّ
اإلدغػاـ ىنػػا طػارئ علػػى  ، بقولػػو:213ص للجمػلكرم بتحريػػر حػرز األمػػاين شػرح كنػػل اؼبعػاين

، ف نػػو ا( ككبوىػػ) الػػذين  كلمػػة  خبػػالؼ إدغػػاـ الػػالـ يف ،حػػرؼ اؼبػػد فلػػم حيػػذؼ اؼبػػد ألجلػػو
 ( ألجلو. كال)  كلمة  فحذؼ اؼبد الذم قبلو يف ،كليس بطارئ على حرؼ اؼبد الـز

 مػػػػن أف للبػػػػلم كجهػػػػُت يف التػػػػاء كمهػػػػا التشػػػػديد كالتخفيػػػػف كذلػػػػك يف 1مػػػػا ذكػػػػره الشػػػػاطيب 
نَ ] موضعُت األكؿ ىو: ٜۡ َّ٘ َٕ ُٓ  من قولو تعػاىل: } [َت ُ٘ذ َُ ۡد  ٌَ ِٖٔ رَ  ۥَوَّ َٜۡت  َٕ ۡ َن ٱل ٜۡ َّ٘ َٕ ن َت

َ
ِِ أ ۡج

هُ  ٜۡ ــ ٌَ ــٜنَ ] مػػن آؿ عمػػراف، كاؼبوضػػع اآلخػػر ىػػو 143{ آيػػة  ۥدَْۡ ُٛ َُّ قولػػو تعػػاىل:  مػػن [َتَى
{ ُٓ ُْۡذ ـَ ٜنَ  ۥَذ ُٛ َُّ نػو لػيس ألمػن الواقعػة، فػ ف ذلػك مل حيققػو صػاحب النشػر  65{ آيػة  َتَى

 .2بالتخفيف فقط، كىو اؼبعموؿ بو -صاحب النشر-من طريق اغبرز، كاكتفي 
 

 -:المد المنفصل (3

ُٓ  ََل وَ كىو أف يكوف حرؼ اؼبد يف آخر كلمة كاؽبملة يف أكؿ الكلمة اليت تليهػا، كبػو }  ًِۡص
ُ
ة، أ َّٔ

َ
، إِن وَأ

ٍَ  إَِّٗة ۡخَؽۡيَجَٰ
َ
 {. أ

 3كيلحق باؼبد اؼبنفصل مد الصلة الكربل كميم اعبمع.
 .فقطحركتُت  دبقدار كقد قرأه ابن كثَت بالقصر، أم دبده

 

 المد المتصل (4

ـــَذةٓءِ }  :عػػػد حػػرؼ اؼبػػػد مهػػػلة يف كلمػػػة كاحػػدة، كذلػػػك كبػػػوكىػػو أف يػػػأيت ب ٍَ  ،ٱلّشِ ْوَلَٰٓهـِــ
ُ
ََ٘ىـــةٓءَ  ،أ  ،ُظ

حُ  َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ءُ ، وََصةٓءَ  ،ًُُروٓء    ،ٱل  {، كقد قرأه ابن كثَت بالتوسط، أم دبده أربع حركات قوالن كاحدان. ٱّنَِِّسٓ
                                                 

الَ ) :535البيت  1  (.َوُكْنُتْم َتَمنَّْوَن الَِّذي َمْ  َتَفكَُّهو ... َن َعْنُه َعَمى َوْجَهْيِن َفاْفَهْم ُمَحصِّ
غيث  هبياري في كتمابحممد ا أغيث النف ، وكالشيخ  هقط  بذلك كثير من العمماء كالشيخ عمي الصفاقسي في كتاب 2

، جام  الخيرات في تجويد وتحرير أوجه القراءات هكتاب في لشيخ إبراهيم السمنودياك، و الرحمن شرح هبة المنان
 عشر المتواترة.في القراءات ال البدور الزاهرةفي كتاب عبد الفتاح القاضي الشيخ كو 
، وأما في بداية كممة أخرى وبعدها همزة في نهاية كممة يةمد الصمة الكبرى هو أن تق  الواو أو الياء بعد هاء الكنا 3

 .باب ميم الجم تق  ميم الجم  وبعدها همزة قط  وقد تم الحديث عنها في  أن هو المقصود هنا بميم الجم 
 



 أصوؿ قراءة ابن كثير المكي                                                                   للػقرآف الدرر الحساف في القراءات العشر  

 

                                                                                                                 26      

 

 

 أحكاـ النوف الساكنة والتنوينباب 

 حكاـ اإلماـ حفص إال فيما يلي:كىذا الباب يف ؾبملو مطابق أل
  َراق   النوف يف الػراء مػن قولػو تعػاىل: ) ابن كثَتأدغم اإلماـ  ٖۡ ـ َٔ  َِ ىكػذا: مػن القيامػة،  27( آيػة  َورِيـ

ٖ رَّ ) َٔ  َِ  ألنو ال يسكت يف ىذا اؼبوضع ـبالفان يف ذلك اإلماـ حفص.(، اق  َورِي
  ه فيمػػػا بعػػػده ؤ التنػػػوين أك إخفػػػاذلػػػك إمػػػا إدغػػػاـ  ، كلػػػو بعػػػدبعػػػض اؼبواضػػػع بػػػالتنوينقػػػرأ اإلمػػػاـ ابػػػن كثػػػَت

 قولػو تعػاىل: ، كمػا يهمنػا يف ىػذا اعبانػب ىػوأحكػاـ النػوف السػاكنة كالتنػوين مػن حسب القواعػد العامػة
ٜدّٗ }  ُٕ ۡضَدََٰت وَّ ا َوَث

َ
َٗطةرّٗ }  من الفرقاف، 38آية {  أ

َ
ِ   اأ ٜدّٗ }  مػن الصػف، 14آية {  َّللَّ ُٕ  ًَـدا وَ َوَث

 الثالث. اؼبوضع األكؿ كالثاين، كلو اإلخفاء يف اؼبوضع فلو اإلدغاـ يف وت،من العنكب 38آية { 
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 باب تشديد التاءات في الفعل المضارع
 :1كذلك يف اؼبواضع التالية تشديد تاءات أفعاؿ اؼبضارع احملذكؼ إحدل التاءين منو زبفيفان يف  البزيانفرد 

َٜوَّ لفػػػػػظ ] .1 ُٓ دـَـــــ ُٛ َٰ َٜوَّ ىل: } [ مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاى َٖ دَّــــــ ِيــــــ ــــــُح إِنَّ ٱَّلَّ َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ُٓ ٱل ُٛ َٰ  ى
 ُٓ ِٛ ُٗىِص

َ
 من النساء. 97{ آية  ۥَؿةلِِن أ

َق لفػػػػػػػػػظ ] .2 ـــــــــرَّ َِ [ مػػػػػػػػػن قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاىل: } َذَذَى ـــــــــُج ٜاْ ٱلص  ـــــــــ  َوََّل دَتَّجُِك
ُٓ َذذَّ  َق ثُِس  من األنعاـ. 153{ آية  ۥ َقٖ َشبِيِِْٙۚۦٓ َىرَّ

ــلفػػظ ] .3 ٌَ ــإِ [ مػػن قولػػو تعػػاىل: } ُه دَْۡ ــَْ َوا ِهَ دَّ وَ ٜنَ ٌَّ ُُ وِ
ۡ
ــأ ــة يَ َٔ مػػن  117آيػػة  2{ ُه 

 األعراؼ.

ِۡ دَّ [ مػػػػػن قولػػػػػو تعػػػػػاىل: } دََربَُّطـــــٜنَ لفػػػػػظ ] .4 ـــــ َٚ  ِۡ ـــــ ـــــة إَِّلَّ ًُ َ٘ ِ  َربَُّطـــــَٜن ث
 من التوبة. 52{ آية  إِۡظَدى ٱۡحُۡصنََيۡيِ  

ْ لفظ ] .5 ا ٜۡ َّّ َٜ َخةُف َقَْيۡ [ مػن قولػو تعػاىل: } دَ
َ
َ أ اْ وَإِّّنِ ٜۡ َّّ َٜ ُٓ ِإَون دَّ م   ۥُس ٜۡ جِيٍ  َقَذاَب يَ ََ }3 

 من ىود. 3آية 

ْ لفػظ ] .6 ا ٜۡ َّّ َٜ ُٓ وَإِن دَّ [ مػن قولػو تعػاىل: } دَ ثَْۡۡنُذُس
َ
ۡد أ ٌَ اْ َذ ٜۡ َّّ َٜ ُٓ رِۡشُْۡخ ثِِٙۦ إَِِلُۡس

ُ
ة أ َّٔ {  ۚۥٓ ۥ 

 من ىود. 57آية 

ٌَ لفظ ] .7 ٍَ دَّ [ من قولو تعاىل: } ۡه دَْۡ ِٕيِ٘ ة ِِف يَ َٔ ِّۡي 
َ
َُ٘كٌَّٜ َْ َوأ ة َضـ َٔ ْۖ ۡه  مػن  69آيػة  4{ ا

 طو.

ۥلفػظ ] .8 ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ ُٓ إِۡو دَّ [ مػن قولػو تعػاىل: } دََْ لِۡصنَذُِس
َ
ۥ ثِأ ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ َْ ُٓ اُِٚس َٜ وۡ

َ
ٜلَُٜن ثِأ ٌُ ـة ۥ َوَت َّٔ ۥ 

 ُٓ ٓٞ َّۡيَس َُّس  من النور. 15{ آية  ۥ ثِِٙۦ ِقْۡ

ْ لفظ ] .9 ا ٜۡ َّّ َٜ َٔ وَإِن دَّ [ من قولو تعاىل: } دَ ة َقَْۡيِٙۦ  َٕ اْ وَإِجَّ ٜۡ َّّ َٜ َِ ِ  من النور. 54{ آية  ة ُسّ

ٌَ لفظ ] .11 ٜنَ ٌَّ َْ وَإَِوا ِهَ دَّ [ من قولو تعاىل: } ُه دَْۡ ُُ وِ
ۡ
ة يَأ َٔ  من الشعراء. 45آية  5{ ُه 

ُل لفظ ] .11 ٖ تَّ [ من قولو تعاىل: } َتَنَّ َٔ  َٰ َحَِٰؽيُ َۡعَ ُل ٱلشَّ  من الشعراء. 221{ آية  َنَّ

                                                 
مد ال-باب المد والقصر وكان ذلك في  ،فيهم التاء وصاًل في أفعال المضارع البزي شدد التي ض امو الذكر  سابقاً  تم 1

 .-الالزم الكممي المثقل
 .بفتح الالم وتشديد القاح قرأ ابن كثير )تْمَقح(: 2
 الياء وصاًل. بفتح قرأ ابن كثير )فإني(: 3

 .بفتح الالم وتشديد القاح قرأ ابن كثير )تْمَقح(: 4

 .بفتح الالم وتشديد القاح قرأ ابن كثير )تْمَقح(: 5
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ُل لفظ ] .12 َحَٰ [ مػن قولػو تعػاىل: } َتَنَّ ثِيم  تَّ  ٢٢١ِؽُي ٱلشَّ
َ
وَّةٍك أ

َ
ِ أ
َٰ ُِكّ ُل َۡعَ مػن  222{ آيػة  َنَّ

 الشعراء.

َل لفظ ] .13 ن تَّ [ من قولو تعاىل: } َتَجدَّ
َ
ۡزَنَٰج  َوََّل أ

َ
ٖۡ أ ِٔ  َّٖ ِٛ ِ َل ث  من األحلاب. 52{ آية  َجدَّ

ْۚٓ لفظ ] .14 ٜا ُٓ [ من قولو تعػاىل: } ِِلََكةَروُ َِ ِِلَّ وََصَكَْۡجَُٰس ِ ة َوَرَجةٓن ْۚٓ كَ ۥ ُشُكٜبّٗ ٜا مػن  13{ آيػة  ةَروُ
 اغبجرات.

ۚۥٓ لفظ ] .15 ُٓ ُٚ ٜۡ َّّ َٜ ُٓ [ من قولو تعاىل: } دَ َٰ إِۡخَراِصُس ُرواْ َۡعَ َٛ ن دَّ َوَظَٰ
َ
ُٓ ۥ أ ُٚ ٜۡ َّّ مػن  9{ آية  ۚۥٓ َٜ

 اؼبمتحنة.

ُ لفظ ] .16 ّيَّ َٕ َٖ ٱَّۡنۡيِؾ  دََسةُد تَّ [ من قولو تعاىل: } َت ِٔ  ُ ّيَّ  من اؼبلك. 8{ آية  َٕ

يَٰ لفظ ] .17 َـّ ُٓ تعاىل: }  [ من قولودََْ َٗذۡردُُس
َ
ا دَّ وَأ يَٰ ۥ َٗةرّٗ َـّ  من الليل. 14{ آية  َْ

ُل لفظ ] .18 ر  [ من قولو تعػاىل: } َتَنَّ ۡٛ ِّۡه َش
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ـةتَّ  ٣َخۡيٞ  َٛ وُح ذِي ُح َوٱلـر  َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ُل ٱل  َنَّ

 من القدر. 4{ آية 

 
 : حظاتمال

  التنػػوين، فػػ ف البػػلم يشػػدد التػػػاء إذا جػػاءت تػػاء الفعػػل اؼبضػػارع اؼبشػػددة بعػػد النػػوف السػػاكنة أك
ا دَّ } كصالن مع بقاء إخفاء النوف، كبو  يَٰ َٗةرّٗ َـّ ٖ تَّ }  ،{ َْ ُل َٔ  .{ َنَّ

  { :دَّ يف قولو تعاىل ِۡ من التوبػة، كقعػت التػاء اؼبشػددة بعػد الػالـ السػاكنة،  52{ آية  َربَُّطٜنَ َٚ
لِۡصـنَذِسُ إِۡو دَّ كأيضان يف قولو تعاىل: } 

َ
ۥ ثِأ ُٙ َٗـ ٜۡ ٌَّ مػن النػور، كقعػت التػاء اؼبشػددة  15{ آيػة  ۥُٓ َْ

بعد الذاؿ السػاكنة، كيف كػال اؼبوضػعُت جيػب إظهػار الػالـ كالػذاؿ، مػع أنػو يلتقػي سػاكناف كصػالن 
كثػػَت مػػػن اء كالعػػػرب يف  ر  القيػػ دغػػَت فبتنػػػع لصػػحة الركايػػة، كاسػػػتعمالو عنػػك  فهػػذا جػػائل قػػػراءةن كلغػػةن،

 اؼبواضع اؼبشاهبة.

 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ لقاء) ال
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 الهمز
 قد يأيت اؽبمل يف كلمة كقد تكوف ىذه اؽبملة ساكنة أك متحركة، كقد يأيت اؽبمل يف كلمتُت متتاليتُت.

 باب الهمز المفرد
 ىو اؽبمل الذم مل جياكر مثلو، كىو إما ساكن أك متحرؾ.

 يف ذلك حسب ما يلي: ابن كثَتكمذىب 
ُصَٜج }  قولػو تعػاىل: ان يفابن كثػَت اؽبمػلة ألفػ أبدؿ (1

ۡ
ُصٜجَ يَـأ

ۡ
ـأ َٔ ، {، يف سػوريت الكهػف كاألنبيػاء َو

َٔ ُصَٜج يَة) ىكذا:   .( ُصٜجَ ةَو

ٞ  } قولو تعاىل: اؽبملة كاكان يف أبدؿ ابن كثَت (2 ۡؤَضَدة ٞ ٜٔ  )ىكذا: ، { بسوريت البلد كاؽبملة ٔ   .( َضَدة

مػػن التوبػػة، فقرأىػػا بضػػم اؽبػػاء مػػن  31آيػػة  {َٜن  ُٔ يَُظَٰــِ  }  قولػػو تعػػاىل: اؽبمػػلة يفأسػقط ابػػن كثػػَت  (3
ُٛ )ىكذا: غَت مهل،  ْ  يَُظَٰ َٖ َزَىُروا ِي َل ٱَّلَّ ٜۡ  .1( َٜن ًَ

َن  } قولػو تعػاىل:يف  ابن كثَت زاد (4 ٜۡ مػن التوبػة، مهػلة مضػمومة بعػد اعبػيم كبعػدىا  116آيػة  {ُمرَۡصـ
ِ  نَ ٜ ٔـُ ُمرۡصَ َوَءاَخُروَن )ىكذا: ، كاك مدية ۡمرِ ٱَّللَّ

َ
 .( ِِل

، بػدؿ اليػاء من األحلاب، مهلة مضمومة بعد اعبيم 51{ آية دُرِِۡج }  قولو تعاىل: ابن كثَت يف زاد (5
َّٖ  ئُ دُرۡصِ  )ىكذا:  ُٛ ۡ٘ ِٔ ٖ تََشةُٓء  َٔ ). 

ةَ }  قولو تعاىل: قرأ ابن كثَت (6 َٰٜ َ٘ َٔ األلػف، كال خيفػى اؼبػد  بعػدمػن الػنجم، هبمػلة مفتوحػة  21{ آية َو
َٰٜٓ  )ىكذا: اؼبتصل،  َ٘ َٔ ۡخَرىَٰ  ةَ ءَ َو

ُ
 (. ٱثلَّةثِلََح ٱِۡل

بعػد الضػاد،  -بدؿ الياء  -من النجم، هبملة ساكنة  22{ آية  ِعَّيىَٰٓ قرأ ابن كثَت قولو تعاىل: } (7
حٞ ) ىكذا:  َٕ ا ًِۡص ٍَ إِوّٗ  (. ىَٰ ۡئَ عِ دِْۡ

هبمػلة بعػد األلػف مػع اؼبػد اؼبتصػل كربػرؾ حسػب موقعهػا  كرد،{ أينمػا  َزَكرِيَّةقرأ ابػن كثػَت لفػظ }  (8
ٓ  )ىكذا: اإلعراب، من   (. ءَزَكرِيَّة

اابن كثَت لفظ }  مهل (9 ُزوّٗ زُ  )ىكذا:  رد،{ أينما ك  ُٚ  (. اؤّٗ ُٚ

اابن كثَت لفظ }  مهل (11 ًٜ ُى ىُ )ىكذا:  ،من اإلخالص 4{ آية  َُ  ( . اؤً َُ

                                                 
ضمم الهماء ممن غيمر هممز، وا صمل ضماهى، وا لمح منقمبمة عمن يماء، وحمذفت ممن  جمهور القراء عمى قراءة ) يضماهون (، أي 1

أجل الواو، وا شبه أن يكون ل ة ضاهى، وليس مشتقًا من قولهم امرأة ضهياء،  ن الياء أصل والهمزة زائدة، ول يجوز أن تكون 
كحججهػا. ربقيػق/  كعللهػا السػبع القػراءات كجػوه شػف عػنطالػب، الك أيب بػن ]مكػيانظر:  الياء زائدة إذ ليس في الكالم فعيل بفتح الفاء.

 .[512ىػ (، ص1414، 1، ج3ؿبي الدين رمضاف، )بَتكت، مؤسسة الرسالة، ط
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َِ قػرأ ابػن كثػػَت لفػظ }  (11 َٰــ ى َُ ِٔي بليػػادة مهػلة كيػػاء كال خيفػى اؼبػػد اؼبتصػل كمػػد  ،مػػن البقػرة 98{ آيػة  َو
َُ  )ىكذا: ، البدؿ ِٔي  (. َِ ي ِٔــَٰٓ َو

ةَ } لفػػػظ  ابػػػن كثػػػَتقػػرأ  (12
َ
مػػػن  62مػػػن الػػػنجم ، كآيػػػة  47مػػػن العنكبػػوت ، كآيػػػة  21آيػػػة  { ٱّنَّۡشـــأ

ةَ ٱّنََّشَٰٓ  )ىكذا: اؼبتصل،  اؼبد الواقعة، قرأىا بفتح الشُت كألف بعدىا، كتكوف من باب
َ
 .( أ

َ قولػو تعػاىل: }  البزيقػرأ  (13 خۡ َول
َ
ُ َِل ٓ  ٜۡ َشةَٓء ٱَّللَّ الوجػو األكؿ بػوجهُت: مػن البقػرة،  221{ آيػة  ََ٘ذُس

ُٓ ََّلٝ)ىكذا:  بتسهيل اؽبملة كىو اؼبقدـ ََ٘ذُس ُٓ ىكذا: ) الثاين كحفصالوجو ، ك (ۚۥٓ ۡخ ََ٘ذُس ۡخ
َ
 .(ۚۥٓ َِل

ۚٓ قولػػػو تعػػػاىل: }  قنبػػػلقػػرأ  (14 ة َٛ  )ىكػػػذا: مػػػن النمػػػل، هبمػػلة سػػػاكنة بػػػدؿ األلػػػف،  44{ آيػػػة  َشـــةَرۡي
 شَ َوَكَشَىۡخ َقٖ 

ۡ
َٛ أ ۚٓ َرۡي  (. ة

َ٘ةقِ قولػو تعػاىل: }  قنبلقرأ  (15 ۡخ
َ
ِٜق َوٱِۡل َٰ مػن ص، ك}  33{ آيػة  َذَؽىَِي َمۡصَعَۢا ثِعلص  ىَٰ َۡعَ َٜ وَعۡشَذ

اعَ  رَّ ًِِٜٙۦ ُحۡكِضُت ٱلز   من الفتح، بوجهُت: 29{ آية  ُش

 (. ًِِٙۦؤۡ شُ  (، ) قِ ؤۡ ثِعلص   )ىكذا: األكؿ: إبداؿ الواك مهلة ساكنة كىو اؼبقدـ،        
ــ )ىكػذا: ،  -مػػد بػػدؿ-الثػاين : إبػػداؿ الػػواك مهػػلة مضػمومة كبعػػدىا كاك مديػػة         (،                           قِ ۥؤُ ثِعلص 

 (. ۥًِِٙۦؤُ شُ  )

مػن القصػص، هبمػلة  71مػن األنبيػاء، كآيػة  48مػن يػونس، كآيػة  5{ آيػة  ِعَيةٓءّٗ لفػظ }  قنبلقػرأ  (16
 .1( ةٓءّٗ بَ عِ  )ىكذا: مفتوحة مكاف الياء، 

 
 
 

                                                 
واو إلى لت عمى أنه مقموب قدمت لمه التي هي همزة إلى موض  عينه وأخرت عينه التي هي وِّ أي بقمب الياء همزة، وأُ  1

جم  ضوء  لح زائدة فقمبت همزة عمى حد رداء، وحجته قوله تعالى )رئاء الناس(ت و)ضئاء(رفًا بعد أموض  الالم فوقعت الياء ط
مثل بحر وبحار وا صل ِضواء فقمبت الواو ياء لنكسار ما قبمها فصارت ضياء كما تقول ميزان وميقات، وجائز أن يكون 

القمر يضوء ضوءًا وضياء كما تقول قام يقوم  الضياء مصدرًا مثل الصوم والصيام وا صل صوام فقمبت الواو ياء تقول ضاء
، .[328ىػ (، ص1418، 1، ج5الرسالة، ط األفغاين، ) بَتكت: مؤسسة القراءات. ربقيق/ سعيد زقبلة، حجة بن الرضبن ]عبد انظر:قيامًا 

شيئًا في موض  شيء، أما حجة من لم يهمز وترك الياء قبل ا لح عمى حالها: أنه أتى بالسم عمى أصمه ولم يقمب من حروفه 
كحججها. ربقيق/  كعللها السبع القراءات كجوه طالب، الكشف عن أيب بن ]مكي انظر:والياء بدل من واو )ضوء( لنكسار ما قبمها. 

أضبد البنا الدمياطي، إرباؼ فضالء البشر بالقراءات . ؛ 512ىػ (، ص1414، 1، ج3ؿبي الدين رمضاف، )بَتكت، مؤسسة الرسالة، ط
عمرك  ؛ أبو .323، صىػ (1417 ،1، جمكتبة الكليات األزىرية -عامل الكتب  ،القاىرة) ،عة عشر. ربقيق/ شعباف ؿبمد إظباعيلاألرب

 .[121ىػ (، ص1414العريب،  الكتاب السبع، )بَتكت، دار القراءات يف عثماف الداين، التيسَت
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 البن كثَت من اؽبمل اؼبفردكلمات خاصة 
ٓۡ }  لفػػظ  قنبػػلقػػرأ  - أ ُٗذ

َ
ــأ مهػػا  –] كقػػد كرد يف موضػػعُت بػػآؿ عمػػراف  ،كرد يف القػػرآفحيػػث  ،{ َهَٰٓ

[،   – 38اآليػػة  –، كموضػػع يف ؿبمػػد – 119اآليػػة  –، كموضػػع يف النسػػاء – 119ك  66اآليػػة 
ـ) ىكػذا:  ةقرأه قنبل حبذؼ األلف اليت بعد اؽباء مع ربقيق اؽبمػل  َٚ ُٓ ُٗذ

َ
، حيػث أف اؽبػاء عنػده ( ۥأ
 ليست للتنبيو، كإمنا ىي بدؿ مهلة االستفهاـ، كاألصل ىو ) ءأنتم (.

ـــ }قػػػرأ ابػػػن كثػػػَت  - ب َٰٓ  مػػػن الطػػػالؽ [ 4]  مػػػن اجملادلػػػة [ ك 2]  ك مػػػن األحػػػلاب [ 4آيػػػة ]  { يـِٔ ٱلَّ
 للفظ:فراكيا ابن كثَت اختلفا يف ىذا ا كبعد ذلك بعد اؽبملة، ذؼ الياءحب

ٓ  ، ىكذا: }حيقق اؽبملة كصالن ككقفان  فقنبل          .{ ءِ ٱَّلَّ
 -:كقفان ك كصالن  فلو يف اؽبملة كجهاف البزيكأما         

 كلو يف حرؼ األلف اليت قبلها كجهاف: ) كىو الوجو اؼبقدـ ( تسهيل اؽبملة بُت بُت -:األكؿ
ٓ۬ ، ىكذا: }حركات كىو اؼبقدـ 4التوسط دبقدار  -1  .{ ٱَّلَّ

۬ ، ىكذا: }القصر دبقدار حركتُت -2  .{ ٱَّلَّ

 ، ىكػذا: }إبداؿ اؽبملة ياء ساكنة مػع اؼبػد اؼبشػبع يف األلػف الػيت قبلهػا اللتقػاء السػاكنُت -الثاين:
 ٓ  .{ يٱَّلَّ

بػػػالرـك مػػػع  -بػػػُت اؽبمػػػلة كاليػػػاء-مػػػلة ل اؽبيتسػػػه عنػػػد الوقػػػفكمػػػا ىػػػي كصػػػالن للبػػػلم فكػػػذلك لػػػو ك 
 اكنة مع اؼبد اؼبشبع.كالقصر، أك تبدؿ ياءن س التوسط

 ( َٰٓ  ( يـِٔ ٱلَّ
 

ٓ  فتصبح ) عند ابن كثَت ربذؼ الياء  ( ءِ ٱَّلَّ
 

 قنبل                                                        البلم              
 ةاليت بعد الياء احملذكف ق اؽبملةيربق                                     كصالن ككقفان          

ٓ  كصالن ككقفان ] كذلك                                                                             [ ءِ ٱَّلَّ
ٓ ) ياءن ساكنة مع اؼبد اؼبشبع اؽبملة تبدؿ    كالقصر  ) اؼبقدـ ( لتوسطتسهل اؽبملة مع ا  (يٱَّلَّ

 .ـك مع التوسط كالقصرتسهل اؽبملة بالر ب يكوف: كقفان التسهيل للبلم  -:/مالحظة
 -كبو:

ٓ وَ }  ِٔ  ءِ ٱَّلَّ  َٖ ِٖٔ سَِّصةٓنُِسٓيَهِۡص ِعيِظ  َٕ ۡ  .من الطالؽ 4اآلية {،  ۥَٖ ٱل
{  ُٓ ۡزَنََٰصُس

َ
َِ أ ة َصَك َٔ ٓ َو َهَٰذُِسُٓروَن َّٛ َـّ تَ  ءِ ٱَّلَّ َّٔ َّٖ أُ ُٛ ۡ٘  .من األحلاب 4اآلية ، 1{ۚۥٓ ِٔ

                                                 
 .لحا  وحذح ،اموفتحه ءوالها وتشديد الظاء ،بفتح التاءقرأ ابن كثير )ُتَظاِهرون(  1
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 باب الهمزتين من كلمة واحدة
دائمػػان تكػػوف مفتوحػػة كؿبققػػة عبميػػع القػػراء، ك  مهػػلة اسػػتفهاـ يف كلمػػة كاحػػدة، فػػاألكىلإذا اجتمعػػت مهلتػػاف      

 .كالثانية إما مفتوحة أك مضمومة أك مكسورة

 ىو تسهيل اؽبملة الثانية بُت بُت.كمذىب اإلماـ ابن كثَت يف اؽبملتُت من كلمة 

ٓۡ  ] ف مفتػػوحتُت، كبػػوااؽبملتػػ كانػػت  إذا كانػػت الثانيػػة مفتوحػػة أمإذف       ُٛ ــَذۡرَت ٗ
َ
ِلُ ،  َءأ

َ
فتسػػهل الثانيػػة  [ َءأ

ُٓ ٝاءَ  ىكػػػذا: ] بػػػُت اؽبمػػػلة كاأللػػػف، ُٛ ـــَذۡرَت ِۡ كذلػػػك يف: ] } كإذا كانػػػت الثانيػػػة مضػػػمومة،  [ ِلُ ٝاءَ ،  ۥٗ ـــ ًُ
ۡي  
ُؤَٗبُِّبُسٓ ِِبَ

َ
ۖ  أ ۡٓ ُِس َّٰ ِٖ َذ ۚٓ مػن آؿ عمػراف، }  15{ آيػة  ّٔ َ٘ة َٖۢ ثَۡيِ٘ ِٔ ُر  َۡ ُءٗزَِل َقَْۡيِٙ ٱَّّلِ

َ
مػن ص،  8{ آيػة  أ

َ٘ـة}  َٖۢ ثَۡيِ٘ ِٔـ ُر َقَْۡيـِٙ  َۡ ُءِِّۡقَ ٱَّّلِ
َ
، فتسػهل الثانيػة بػُت اؽبمػلة مػن القمػر [ كال رابػع ؽبػا يف القػرآف 25{ آيػة  أ

 ىكذا: ]كالواك، 
َ
ُٓ ۪وأ ۬،  ۥَٗبُِّبُس

َ
۬،  ٗزَِل أ

َ
َّ٘ـة ]كإذا كانت الثانية مكسورة، كبػو [،  ِِّۡقَ أ ِ ن

َ
ـحّٗ ،  أ َّٕ ِ ن

َ
فتسػهل  [ 1أ

  ، ىكذا: ]ة بُت اؽبملة كالياءالثاني
َ
 ،  َّ٘ة۫ىأ

َ
حّٗ ۫ىأ َّٕ ]. 

 
 -تنبيهات:

  ةٓءِ  ١٥ٱّن ُشــُٜر  ۦِإَوَِلۡــِٙ }  قولػو تعػاىل:يف َٕ ــ ــٖ ِِف ٱلصَّ َّٔ ِٔ٘ـُذٓ 
َ
مػػن  16ك  15آيػة  { َءأ

سػهل كمػا سػبق أف  ابػن كثػَت يك  ،ؿ اؽبمػلة األكىل كاكان ابػدكصػالن: إ قنبػلإلمػاـ لاؼبلك، فػ ف 
فيكػػوف لقنبػػل يف ىػػذا اؼبوضػػع، إبػػداؿ اؽبمػػلة األكىل كاكان مػػع تسػػهيل اؽبمػػلة  ،اؽبمػػلة الثانيػػة

ُٓ ٝاوَ  ١٥ٱّن ُشُٜر  )ىكذا: الثانية،   .حاؿ االبتداءربقيق األكىل  براكييو كالبن كثَت(،  ۥُِٔ٘ذ

  قولػو تعػاىل:يف  { ُٓ ٘ـُذ َٔ ُن َءا ٜۡ ُٓ  ۥًَةَل وِرَۡق ۡن َءاَوَن َُّسـ
َ
َِ أ  مػن 123{ آيػة  ۥۖ ثِـِٙۦ َرۡجـ

ألف أصػػػػل ىػذه الكلػػػػمػػػػػػة ىػو ) يليد ابن كثَت مهلة استفهاـ كىي على األصػل، األعراؼ، 
أبدلت ألفػان كىػي فػاء أأأمنتم ( أم بثالث مهلات، األكىل كالثانية مفتوحتاف كالثالثة ساكنة 

ككمػػا سػػبق أف  ابػػن ، يبػػدؿ اؽبمػػلة األكىل كاكان  :عنػػد الوصػػل قنبػػلاإلمػػاـ  كمػػذىب، الكلمػػة

                                                 

حّٗ لبن كثير التسهيل فقط في ) 1 َّٕ ِ ن
َ
قال الصفاقسي في كتابه غيث النف : ت (، أما وجه اإلبدال فميس من طري  الحرزأ

ن كان صحيحًا متواترًا فال ُيقرأ به من طري  الشاطبّي  ّنه نسبه إلى النحويين يعني  "وأّما أبدالها ياًء محضة فهو وا 
وقال ردًا عمى الزمخشرّي في الكشاح: "وأما التصريح بالياء فميس بقراءة "، قرأ به من طريقه عمى شيخنامعظمهم ولم أ

وهذا مبال ة منه والصحيح ثبوت " يه:ابن الجزرّي ردًا عم قال. "ول يجوز أن تكون ومن صرح به فهو لحن محرح
عرب وصحته في الرواية كما ذكرنام عمن تقدم ولكل كل الوجوم الثالثة أعني التحقي  وبين بين والياء المحضة عن ال

 ،ابن اعبلرم، النشر يف القراءات العشر. ربقيق/ علي ؿبمد الضباع ،ؿبمد ؿبمد] انظر: .وجه في العربية سائغ قبوله وا أعمم"
 [.381، صىػ (1427، 1ج ،اؼبطبعة التجارية الكربل ،القاىرة)
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ثػػػَت يسػػػهل اؽبمػػػلة الثانيػػػة، كلػػػو يف الثالثػػػة اإلبػػػداؿ ألفػػػان، فيكػػػوف لقنبػػػل يف ىػػػذا اؼبوضػػػع، ك
ُن  )ىكػذا: إبداؿ اؽبملة األكىل كاكان مع تسهيل اؽبملة الثانية،  ٜۡ ُٓ  ۬۬ وَ وِرَۡقـ ٘ـُذ َٔ كالبػن  (، ۥا

ُٓ  ۬۬ ءَ  )ىكذا:  كتسهيل الثانية ربقيق األكىل حاؿ االبتداء براكييوكثَت  ُ٘ذ َٔ  .( ۥا

  قولو تعػاىل:يف  { ُٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ  ۥًَةَل َءا ۡن َءاَوَن َُّسـ
َ
َِ أ يليػد مػن الشػعراء،  49{ آيػة  ۥۖ ََلُۥ َرۡج

ألف أصػػػػػل ىػػذه الكلػػػػمػػػػػػػة ىػػو ) أأأمنػػتم ( أم ابػػن كثػػَت مهػػلة اسػػتفهاـ كىػػي علػػى األصػػل، 
 ،لكلمػػػةأبػػػدلت ألفػػػان كىػػػي فػػػاء ابػػػثالث مهػػػلات، األكىل كالثانيػػػة مفتوحتػػػاف كالثالثػػػة سػػػاكنة 

ق األكىل كيسػػػػهل الثانيػػػػة كيبػػػػدؿ الثالثػػػػة ألفػػػػان، كذلػػػػك كصػػػػالن قػػػػحيأنػػػػو ابػػػػن كثػػػػَت  كمػػػػذىب
ُٓ ٝاءَ  )ىكذا: ، كابتداءن  ُ٘ذ َٔ  .( ۥا

  قولو تعػاىل:يف  { ُٓ ُ٘ذ َٔ ۡن َءاَونَ  ۥًَةَل َءا
َ
َِ أ ُٓ  ََلُۥ َرۡج يليػد ابػن مػن طػو،  71{ آيػة  ۥۖ َُّسـ
ل ىػػػذه الكلػػػػمػػػػػػػػة ىػػػو ) أأأمنػػػتم ( أم ألف أصػػػػػػكثػػػَت مهػػػلة اسػػػتفهاـ كىػػػي علػػػى األصػػػل، 

 ،أبػػػدلت ألفػػػان كىػػػي فػػػاء الكلمػػػةبػػػثالث مهػػػلات، األكىل كالثانيػػػة مفتوحتػػػاف كالثالثػػػة سػػػاكنة 
ُٓ ۬۬ ءَ  )ىكػذا: حقػق األكىل كسػهل الثانيػة كأبػدؿ الثالثػة ألفػان أنػو  البػزي كمذىب ٘ـُذ َٔ (،  ۥا

ُٓ  ) ىكذا:، - كحفص -أسقط األكىل كحقق الثانية ف قنبلأما  ُ٘ذ َٔ  (. ۥَءا

  َوًَةلُٜ}  قولو تعاىل:يف ٓۚ َٜ ُٚ ۡم 
َ
َ٘ة َخۡيٌ أ ُذ َٛ ِ َٰل

َ
من اللخرؼ، ف ف ابػن كثػَت حقػق  58{ آية  اْ َءأ

َ٘ة ٝاءَ  )ىكذا: األكىل كسهل الثانية كأبقى الثالثة مبدلة كما ىي،  ُذ َٛ ِ  (. َٰ۬ل

  قولػو تعػاىل:يف  { ِ َدى ٱَّللَّ ُٚ َدىَٰ  ُٛ ۡ ِۡ إِنَّ ٱل نًُ
َ
َظدٞ  يُۡؤَتَٰ  أ

َ
ة أ َٔ  َِ ِۡس و ّٔ

ُ
ُٓ أ  73{ آيػة  ۥدِيـُذ

ُٓ }  قولػو تعػاىل:من آؿ عمػراف، ك  دَُٜن ٱلرَِّصةَل  ۥإَُِّٗس
ۡ
َٜةّٗ َِلَأ ۡٛ مػن األعػراؼ،  81{ آيػة  َش

ةرِ }  قولو تعاىل:ك  َٖ َزَىـُرواْ َۡعَ ٱۡلَـّ ِيـ َٜۡم ُحۡكـَرُ  ٱَّلَّ ۡجـذُ َوَيـ َٚ ۡو
َ
ِ  ۥُٓ أ ُٓ َؼّي ذُِس ِِف  ۥَبٰـَ

ۡجَية ُٓ ٱل  فػ ف ابػن كثػَت قػرأ ىػذه األلفػاظ الثالثػة بليػادة من األحقػاؼ،  21{ آية  َظَيةدُِس
،  نٝاءَ  )ىكػػػػذا: حسػػػػب القاعػػػػدة العامػػػػة يف ذلػػػػك،  منهػػػػا سػػػػتفهاـ كسػػػػهل الثانيػػػػةامهػػػػلة 

ُٓ ٝاءَ  ُٓ ٝاءَ ،  ۥَُّٗس ۡجُذ َٚ  (. ۥۡو

 
 ٱۡمرِي  اىل: } ػػػػػيف قولػو تع -:1 مالحظة

 يُرِيُد ُِك 
ِۡ ُٓ  ثَ ُٛ ۡ٘ ِ ن يُۡؤَتَٰ  ۥّٔ

َ
ةّٗ أ َ نََشَّ  ٔ ة  مػن اؼبػدثر،  52{ آيػة   ُضُعىّٗ

 .-كحفص   -ف ف اإلماـ ابن كثَت قرأىا هبملة كاحدة، 
ِِٔٙۦَولًُٜؼة إِۡو ًَةَل يف قولو تعاىل: }  -:2 مالحظة ٜۡ ٌَ ِ ّ  ُٓ دَُٜن ٱَّۡفَِٰعَشحَ  ۥإَُِّٗس

ۡ
من العنكبػوت،  28{ آية  َِلَأ

 .- كحفص  -ف ف اإلماـ ابن كثَت قرأىا هبملة كاحدة، 
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 فصل في االستفهاـ المكرر
 كرد االستفهاـ اؼبكرر يف القرآف الكرًن يف أحد عشر موضعان يف تسع سور، كالتايل:

ءَِّٗة َِِّف َخْۡي   َذَكَضتٞ ِإَون َتۡكَضۡت قولػو تعػاىل: }  .1
َ
َٰثًة أ َّ٘ة دَُس َُ ءَِوا 

َ
ٓۡ أ ُٛ ُ ل ٜۡ مػن  5{ آيػة  َصِديٍدٍۗ  ًَ

 الرعد.

ٓ َذَكَضتٞ ۡكَضۡت ِإَون تَ  } :بن كثيرويُقرأ ال ُٛ ُ ل ٜۡ ۬ ۥًَ
َ
۬أ

َ
َٰثًة أ َّ٘ة دَُس َُ  {. َصِديٍدٍۗ  َّٗة َِِّف َخْۡي  َوا 

 قولو تعاىل: }  .2
َ
ٜٓاْ أ ُ ّٕٗ َوًَةل َّ٘ة ِقَغَٰ َُ ًَٰذـءَِوا   ة ة َوُرَف

َ
ـءِ أ ٌّٗ ۡجُكٜزُـَٜن َخْۡ َٕ َ ة ل مػن  49{ آيػة  اة َصِديـدّٗ َٗـّ

 اإلسراء.

ّٕٗ قولو تعاىل: }  .3 َّ٘ة ِقَغَٰ َُ ءَِوا 
َ
ٜٓاْ أ ُ ـ ةَوًَةل ٌّٗ ۡجُكٜزُـَٜن َخْۡ َٕ َ ة ل ءَِٗـّ

َ
ًَٰذـة أ مػن  98{ آيػة  اة َصِديـدً َوُرَف

 اإلسراء.

ٜٓاْ قولو تعاىل: }  .4 ُ  ًَةل
َ
َّ٘ة دَُراثّٗ ءِ أ َ٘ة َوُك ِٔۡذ  ة ًٕ ة وَِقَغَٰ َوا 

َ
ۡجُكٜزُـٜنَ أ َٕ َ ة ل ، كال مػن اؼبؤمنػوف 82{ آيػة  ءَِٗـّ

 .خيفى أٌف ابن كثَت يضم اؼبيم يف )متنا(

ِ قولػو تعػاىل: }  .5 ءَِوا َوًَةَل ٱَّلَّ
َ
َٖ َزَىُرٓواْ أ َٰثّٗـي َّ٘ة دَُس َُ ٓ ۡخرَُصـٜنَ ة َوَءاثَة ُٕ َ َّ٘ـة ل ِ ن

َ
مػن  67{ آيػة  ُؤَٗـةٓ أ

 النمل.

َظد  قولػو تعػاىل: }  .6
َ
ٖۡ أ ِٔ ة  َٛ ِ ُسٓ ث ٌَ ة َشَج َٔ دَُٜن ٱَّۡفَِٰعَشَح 

ۡ
ٓۡ َِلَأ ِِٔٙۦٓ إَُِّٗس ٜۡ ٌَ ِ َٖ  َولًُٜؼة إِۡو ًَةَل ّ ِـ ّٔ

َِٕي  َ   ٢٨ٱَّۡػَْٰ
ۡ
ٓۡ َِلَأ َُّ٘س ِ ن

َ
 من العنكبوت. 29 ،28{ اآليتاف  دَُٜن ٱلرَِّصةَل أ

ۡرِ  قولو تعاىل: }  .7
َ
َ٘ة ِِف ٱِۡل ءَِوا َعَْْۡ

َ
ٜٓاْ أ ُ  َوًَةل

َ
 من السجدة. 11{ آية  َصِديد   ءَِّٗة َِِّف َخْۡي  أ

ۡجُكٜزُٜنَ قولو تعاىل: }  .8 َٕ َ ءَِّٗة ل
َ
ة أ ًٕ َّ٘ة دَُراثّٗة وَِقَغَٰ َ٘ة َوُك ِٔۡذ ءَِوا 

َ
، كال خيفػى اتمػن الصػاف 16{ آيػة  أ

 .أٌف ابن كثَت يضم اؼبيم يف )متنا(

ُٜ٘نَ قولػو تعػاىل: }  .9 ِدي َٕ َ ءَِّٗة ل
َ
ة أ ًٕ َّ٘ة دَُراثّٗة وَِقَغَٰ َ٘ة َوُك ِٔۡذ ءَِوا 

َ
، كال خيفػى مػن الصػافات 53{ آيػة  أ

 .أٌف ابن كثَت يضم اؼبيم يف )متنا(

َّ٘ة دُرَ قولػو تعػاىل: }  .11 َ٘ة َوُك ِٔۡذ نَِذا 
َ
ٜلَُٜن أ ٌُ ٜاْ َح ۡجُكٜزُـٜنَ َوََكُٗ َٕ َ ءَِّٗة ل

َ
ة أ ًٕ مػن  47{ آيػة  اثّٗة وَِقَغَٰ

 .، كال خيفى أٌف ابن كثَت يضم اؼبيم يف )متنا(الواقعة

ۡرُدوُدوَن ِِف ٱۡحَةوَِرةِ قولػو تعػاىل: }  .11 َٕ َ ءَِّٗة ل
َ
ٜلَُٜن أ ٌُ ِـَرةّٗ  ٪َح َِّ ـة  ّٕٗ َّ٘ـة ِقَغَٰ َُ ءَِوا 

َ
{ اآليتػاف  أ

 من النازعات. 11، 11
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 االستفهاـ اؼبكرر يف ابن كثَتمذىب 
إال موضػػع العنكبػػوت، ف نػػو ، يف صبيػػع اؼبواضػػع السػػابقةالثػػاين اللفػػظ ك باالسػػتفهاـ يف اللفػػظ األكؿ  ابػػن كثػػَتقػػرأ 

 كال خيفى أصلو يف تسهيل اؽبملة الثانية. يقرؤه باإلخبار يف األكؿ كاالستفهاـ يف الثاين،
 
 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ لقاء) ال
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 باب الهمزتين من كلمتين
ف يف كلمتػػُت، حبيػػث تكػػوف اؽبمػػلة األكىل يف آخػػر الكلمػػة اف كصػػالن الواقعتػػامهػػا مهلتػػا القطػػع اؼبتجاكرتػػ تعريػػف:

 األكىل كاؽبملة الثانية يف أكؿ الكلمة الثانية.

ف علػػى اؽبمػػلة األكىل أسػػػقط كقلنػػا كصػػالن: ألنػػو يف حػػػاؿ الوقػػف ال تعتػػرباف مهػػلتُت متجػػػاكرتُت، ألف الوقػػ     
 شرط التقائهما.

 كمها قسماف، اؽبملتاف اؼبتفقتاف يف اغبركة، كاؼبختلفتاف يف اغبركة.

 تاف المتفقتاف في الحركة:الهمز  -أواًل:
ۡمُرَٗة}  :كمها إما مفتوحتاف كبو     

َ
ٙٞ }  :{، كإما مكسػورتاف كبػو َصةَٓء أ ٰـَ ةٓءِ إَِل َٕ {، كإمػا مضػمومتاف  ِِف ٱلصَّ

ٍَ }  :وكب ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۚٓ أ ۡوِِلَةُٓء

َ
 .القرآفمن األحقاؼ، كال ثاينى ؽبا يف  32{ آية  أ

 :التايلكقد اختلف راكيا ابن كثَت يف اؽبملتُت حسب 
 مذىب اإلماـ البزي: - أ

 اؼبفتوحتاف: (1

كىػػػو - أسػػػقط البػػػلم اؽبمػػػلة األكىل مػػػع ربقيػػػق الثانيػػػة، كلػػػو يف حػػػرؼ اؼبػػػد السػػػابق القصػػػر
ُٓ صَ لك كبو } كالتوسط، كذ  -اؼبقدـ ُٛ َصُْ

َ
َظدٞ ،  ۥةَٓء أ

َ
 {. َصةَٓء أ

 ف:اف كاؼبكسورتااؼبضمومت (2

كىػػػو - سػػػهل البػػػلم اؽبمػػػلة األكىل مػػػع ربقيػػػق الثانيػػػة، كلػػػو يف حػػػرؼ اؼبػػػد السػػػابق التوسػػػط
ةٓءِ إََِل كالقصر، كذلك كبو }  -قدـوجو اؼبال َٕ ٍَ {، ك }  ٱلصَّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ۚٓ أ ۡوِِلَةُٓء

َ
 {. أ

ٜٓءِ إَِّلَّ }  قولو تعػاىل:كيف       مػن يوسػف، فػالبلم يليػد كجهػان آخػر كىػو  53{ آيػة  ثِعلص 
ىكػػػذا:  إبػػػداؿ األكىل كاكان مػػػع إدغػػػاـ الػػػواك الػػػيت قبلهػػػا فيهػػػا فتصػػػَت كاكان مشػػػددة مكسػػػورة

( ِ ّٜ  أكجو ىي: ة، فيكوف للبلم يف ىذا اؼبوضع ثالث(إَِّلَّ  ثِعلص 
 .تسهيل األكىل مع التوسط 

 .تسهيل األكىل مع القصر 

 .إبداؿ األكىل كاكان مع إدغاـ الواك اليت قبلها فيها فتصَت كاكان مشددة مكسورة 
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 مذىب اإلماـ قنبل: - ب
حقػػػق اإلمػػػاـ قنبػػػل اؽبمػػػلة األكىل يف األنػػػواع الثالثػػػة اؼبتفقػػػة يف اغبركػػػة كلػػػو يف اؽبمػػػلة الثانيػػػة 

 كجهاف:
  فتوحػة ففػي اؼب -أم بُت اؽبملة كحػرؼ اؼبػد اجملػانس غبركتهػا-تسهيلها بُت بُت

بػػُت اؽبمػػلة األلػػف، كيف اؼبكسػػورة بينهػػا كبػػُت اليػػاء، كيف اؼبضػػمومة بينهػػا كبػػُت 
 اؼبقدـ. ذا ىو الوجو، كىالواك

  إبػػداؽبا حػػرؼ مػػد ؾبػػانس غبركػػة اؽبمػػلة األكىل )أك مػػن جػػنس حركتهػػا(، فتبػػدؿ
ألفػػان إف كانػػت األكىل مفتوحػػة، كتبػػدؿ يػػاءن سػػاكنة إف كانػػت األكىل مكسػػورة، 

 .ساكنة إف كانت األكىل مضمومةكتبدؿ كاكان 

َصةَٓء ف ف كاف اغبرؼ الذم بعد اؽبملة الثانية متحركػان حبركػة أصػلية كبػو }      
َظــدٞ 

َ
َٰــٙٞ {، ك }  أ ةٓءِ إَِل َٕ ــ ٍَ {، ك }  ِِف ٱلصَّ ْوَلَٰٓهـِـ

ُ
ۚٓ أ ــةُٓء ۡوِِلَ

َ
{ فلػػيس لػػو إال  أ

حبركػة  كإف كػاف اغبػرؼ الػذم بعػد اؽبمػلة الثانيػة متحركػان  القصر دبقدار حركتُت،
َٖ ٱّ}  كقػػد كرد يف قولػػو تعػػاىل: عارضػة ــ ِ ّٔ ٓۚ ۡيــُ َّ ٌَ مػػن  32آيػػة  { نَِّصــةٓءِ إِِن ٱتَّ

فلػػو حين ػػذ كجهػػاف اؼبػػد اؼبشػػبع إف نظػػر لبصػػل كمل يعتػػد بالعػػارض  األحػػلاب،
كىػػػو ربريػػػك النػػػوف بالكسػػػر اللتقػػػاء السػػػاكنُت كالقصػػػر إف اعتػػػد حبركػػػة النػػػوف 

( بػػػػ )اتقيػػػنت( فػػػ ف كقػػػف علػػػى )إف( كىػػػذاف الوجهػػػاف عنػػػد كصػػػل )إف العارضػػػة
كإف كػػػاف اغبػػػرؼ  اإلشػػػباع فقػػػط لوجػػػود السػػػاكنُت، كجػػػو تعػػػُت حػػػاؿ اإلبػػػداؿ

ۡضـــَدَٰتِ }  :الػػذم بعػػد اؽبمػػػلة الثانيػػة سػػػاكنان كبػػو
َ
ـــةَٓء أ ٌَ مػػػن  47{ آيػػة  دِْۡ

هُۥاألعراؼ، ك}  سََشَ
َ
َٕ ، ك} من عػبس 22آية  { َشةَٓء أ َٖ ٱلصَّ ِ ٘ـَخ ّٔ َُ  ةٓءِ إِن 

ِٔـٖ َوَرآءِ إِۡشـَدَٰيَ ك}  الشػعراء،من  187{ آية  ، ك} مػن ىػود 71آيػة  { َو
 ُٓ ُ٘ذ َُ ُؤََّلٓءِ إِن  ت حركػات ألنػو سػدبقػدار تعػُت اؼبػد  من البقػرة، 31{ آية  ۥَهَٰٓ
 .من باب اؼبد الالـز

ـة }  قولػو تعػاىل:أما إف كػاف اغبػرؼ الػذم بعػد اؽبمػلة الثانيػة ألفػان كمػا يف  َّٕ وََْ
ــٍٜط  ُ ــةَٓء َءاَل ل ــةَٓء َءاَل }  قولػػو تعػػاىل:مػػن اغبجػػر، ك  61{ آيػػة  َص ــۡد َص ٌَ َوَّ

نَ  ٜۡ ـــ مػػػن القمػػػر، فعلػػػى القػػػراءة بوجػػػو اإلبػػػداؿ جيتمػػػع ألفػػػاف،  41{ آيػػػة  وِرَۡق
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األلػػػػف اؼببدلػػػػة مػػػػن اؽبمػػػػلة كاأللػػػػف الػػػػيت بعػػػػدىا مػػػػن ) ءاؿ ( كمهػػػػا سػػػػاكنتاف، 
 :1حين ذ كجهاف حاؿ الوصلفيجوز يف 

 اكنُت، كيتعػػػُت القصػػػر يف حػػػذؼ إحػػػدل األلفػػػُت زبلصػػػان مػػػن التقػػػاء السػػػ
 األلف ألنو كليها متحرؾ.

  كالفصػػػل بينهمػػػا بػػػألف ثالثػػػة، فتفصػػػل تلػػػك الليػػػادة بػػػُت إثبػػػات األلفػػػُت
دبقػػدار لاد يف اؼبػػد حيػػث ديػػد مػػدان مشػػبعان كييػػالسػػاكنُت كسبنػػع اجتماعهمػػا، 

 ست حركات.

 .فباإلشباع فقط إف كقف على كلمة ) ءاؿ (أما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ن.ل يخفى وجه التسهيل م  هذان الوجها 1



 أصوؿ قراءة ابن كثير المكي                                                                   للػقرآف الدرر الحساف في القراءات العشر  

 

                                                                                                                 39      

 

 

 تاف المختلفتاف في الحركة:الهمز  -اً:ثاني
عنػػد اجتمػػاع مهػػلتُت يف كلمتػػُت ف مػػا أف تكػػوف األكىل مفتوحػػة أك مكسػػورة أك مضػػمومة، كالثانيػػة كػػذلك،      

صػور،  6فمجموع ىذه الصور ىو تسع صور، ثالث منها تكوف اؽبملتػاف متفقتػاف يف اغبركػة فيبقػى مػن ذلػك 
يف القػػرآف، كمل  السػػتة اؼبتبقيػػة فػػأتى منهػػا طبػػس صػػور الصػػور ابق، أمػػاىػػذه الثالثػػة ربػػدثنا عنهػػا يف الػػدرس السػػ

 تأت الصورة السادسة، كىي إذا كانت األكىل مكسورة كالثانية مضمومة.

ىػو: أف األكىل مفتوحػة كالثانيػة مضػمومة أك مكسػورة، كجػاءت األكىل مضػمومة أك  القػرآفكالذم جاء يف      
ػبامسػػة ىػػي أف األكىل مضػػمومة كالثانيػػة مكسػػورة، أمػػا الصػػورة السادسػػة مكسػػورة كالثانيػػة مفتوحػػة، كالصػػورة ا

 .القرآفكىي أف األكىل مكسورة كالثانية مضمومة فلم تأًت يف 

ىػػذه الصػػور اػبمػػس تنقسػػم إىل ثػػالث ؾبموعػػات، اجملموعػػة األكىل فيهػػا صػػورتاف، كاجملموعػػة الثانيػػة فيهػػا      
 دة فقط.صورتاف، كاجملموعة الثالثة فيها صورة كاح

أما اجملموعة األكىل فتكوف الصورتاف مها على النحو التػايل: األكىل مفتوحػة كالثانيػة مكسػورة أك مضػمومة،      
كأمػػا اجملموعػػة الثانيػػة فتكػػوف الصػػورتاف علػػى النحػػو التػػايل: األكىل مضػػمومة أك مكسػػورة كالثانيػػة مفتوحػػة، كأمػػا 

 كىل مضمومة كالثانية مكسورة.اجملموعة الثالثة ففيها صورة كاحدة كىي أف األ
 

 اغبركة من كلمتُتذىب ابن كثَت يف اؽبملتُت اؼبختلفتُت يف م

ككانػػت األكىل مفتوحػػة، كالثانيػػة مكسػػورة أك  ف يف اغبركػػة مػػن كلمتػػُتاف ـبتلفتػػامهلتػػإذا اجتمعػػت  .1
َء إََِلَٰٓ مضمومة، ف ف  ابن كثَت يسهل الثانية منهما، كذلك كبػو: اؼبكسػورة ]  َٓ ،  دَِِفٓ ِي َٰٚ  إِثۡـَس

َ
 َجَجـأ

حّٗ [، كاؼبضػمومة ]  َّٔ
ُ
َء  ، ىكػذا: ]مػن اؼبػؤمنُت كال ثػاين ؽبػا يف القػرآف 44[ آيػة  َصةَٓء أ ،  ََلَٰ ٝادَـِِفٓ

 
َ
َٓ ٝاَجَجأ ِي َٰٚ حّٗ ٝاَصةَٓء ،  ثَۡس َّٔ ]. 

ككانػػت األكىل مضػػمومة أك مكسػػورة كالثانيػػة  ف يف اغبركػػة مػػن كلمتػػُتاف ـبتلفتػػامهلتػػإذا اجتمعػػت  .2
ُٜٓء  مػػن جػػنس حركػػة اؽبمػػلة األكىل، كبػػو: ] ) ان ف  ابػػن كثػػَت يبػػدؿ الثانيػػة منهمػػا حرفػػمفتوحػػة فػػ  ــ ُش
 ُٓ ِٛ ِ ۡقَمَْٰ

َ
ۡذُذِٜن  (، ) ۥۗ أ

َ
 أ
ُ
ََل َٕ ۡ ثَـًدا( ، ) ٱل

َ
ـَدىَٰ )، (  ٱَّۡكَرََٰوةُ َوٱۡۡلَۡنَغةُٓء أ ۡٚ

َ
َٖ ( ، )  َهَٰٓـُؤََّلٓءِ أ ِٔـ

ة َّٕ ۡو ِم
َ
ةٓءِ أ َٕ ۡ ُٜٓء ، ىكذا: ] ( [ ٱل ِٛ وَ ُش ِ  ،  ۥۗ ُٓ ۡقَمَْٰ

ُ
ـََل َٕ ۡ ُؤََّلٓءِ َهٰـَ،  َبـًداوَ َوٱۡۡلَۡنَغـةُٓء ،  ۡذُذـِٜن وَ ٱل

َدىَٰ حَ  ۡٛ  ، َٖ ةٓءِ ِٔ َٕ ۡ ة ٜۡ يَ ٱل َّٕ  .[ ِم

 إذا كانت األكىل مضمومة، كالثانية مكسورة، فالبن كثَت يف الثانية منهما كجهاف: .3
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 تسهيل اؽبملة الثانية بينها كبُت الياء. - أ

 مكسورة.اإلبداؿ، أم إبداؽبا كاكان خالصة  - ب

ِۖ كبو: ]  َرآُء إََِل ٱَّللَّ ٌَ ُٓ ٱُّۡى ُٗذ
َ
َٗة  ،  أ

َ
ۚٓ إِۡن أ ُٜٓء ِِنَ ٱلص  ة َمصَّ َٔ َرآُء  ، ىكذا: ])[ يََشةُٓء إََِلَٰ ،  َو ٌَ  ََل ٝاٱُّۡى

َرآُء  أك ٌَ ۚٓ  ( ، ) َ  وِ ٱُّۡى ُٜٓء ۚٓ  أك نۡ ٝاٱلص  ُٜٓء  .[( َ َٰ وِ يََشةُٓء  أك ََلَٰ ٝايََشةُٓء ، )  ( نۡ وِ ٱلص 
 

 كىو من نظم د/ أدين سويد: ،اؼبختلفتُت يف اغبركة من كلمتُتشعر خيتصر مذىب ابن كثَت يف اؽبملتُت  بيت
 فتحي االيخرل أبدؿً    فتحي االيكىل سىهًل      
 ككذاؾى أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿً    غَتى فتًح سػػػػػػػػػهًل      

 ( يف هناية األصوؿ. 1انظر أمنوذج ) 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( ادـالق لقاء) ال
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 قبلها الذي باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن
 النقل لغة: ربويل كتغَت الشيء عن مكانو.

مػػػلة للتخفيػػػف، كىػػػو لغػػػة لػػػبعض اصػػػطالحان: نقػػػل حركػػػة مهػػػلة القطػػػع إىل السػػػاكن الػػػذم قبلهػػػا مػػػع حػػػذؼ اؽب
 .العرب
 اظ التالية:كقد قرأ ابن كثَت بالنقل يف األلف      

  َوۡس } اسأؿ { إذا كاف قبل السُت كاك أك فاء كبػو: } فعل األمر َٔ  ْ ٜا ْ  َٔ وَۡسـ،  ُْ ٜا ، { ِِ  َٔ وَۡسـ،  ُْ
ْ َوشَ } ىكذا: ، فنقل الفتحة إىل السُت كأسقط اؽبملة ٜا ْ ُْٜوَصَ ،  ُْ  .{ ِِ  وََس ،  ا

  { ۡرَءانُ لفظ ٌُ  69ها إىل الراء، كعػددىا ، فقد حذؼ اؽبملة كنقل حركتكردا{ كيف  ًُۡرَءان  ،  ٱّۡ
 .القرآفيف  ان موضع

  { حِ  َٔ ۡل لفػظ َُ مػن ص، قرأىػا ابػن كثػَت بنقػل الفتحػة إىل  13مػن الشػعراء، كاآليػة  176{ اآليػة  ۡي
حَ  َل  )ىكذا: الالـ كأسقط اؽبملة كفتح تاء التأنيث،  َُ  (. ۡي

  مها:بوجهُت  البزيقرأ 
         كحفص.  -:األوؿ
 .اؽبملة موضع الياء مع إبداؿ اؽبملة ألفان كتأخَت الياء إىل موضع تقدًن اؽبملة إىل -:الثاني

 -كذلك يف أربعة مواضع يف سورة يوسف، كموضع خامس يف سورة الرعد، كىذه اؼبواضع ىي:

ة ٱۡشَذۡي قولػو تعػاىل: }  (1 َّٕ ـ َٔ وََْ ٜاْ جَنِّيّٗ ُٙ َخَُْطـ ۡ٘ ِٔ ٜاْ  ۖ ُص فتقػرأ: }  ،يوسػفمػن  81{ آيػة  ة
ْ  يَ ٱۡشَتَٰ  ٜا ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  { أك } ُص ٜا  {. ُص

ِخيـِٙ َوََّل دَةْۡ  قولو تعاىل: }  (2
َ
ُٜشَه َوأ ِٖٔ يُ ٜاْ  ُص ٜاْ َذَذَعصَّ ُج َٚ ََٰجِِنَّ ٱۡو ۡوِح  َٔ َ  ِٔـٖ رَّ ٜاْ  ُصـ

 ِۖ ْ  دَةيَ فتقرأ: }  من يوسف، 87{ آية  ٱَّللَّ ٜا ْ  َٔ دَةْۡ  { أك }  ُص ٜا  {. ُص

ۥ ََّل يَةْۡ  قولػو تعػاىل: }  (3 ُٙ ِ  َٔ إَِّٗ ۡوِح ٱَّللَّ ِٔـٖ رَّ َٰىِـُرونَ  ُس  ُٜۡم ٱَّۡك ـ ٌَ مػن  87{ آيػة  إَِّلَّ ٱّۡ
 {. ُس  َٔ يَةْۡ  { أك }  ُس  يَ يَةفتقرأ: }  يوسف،

َٰٓ إَِوا ٱۡشَذۡي قولو تعاىل: }  (4 ٓۡ ًَـۡد  َٔ َظَتَّ ـ ُٛ جَّ
َ
ٜٓاْ أ  ٘ ُِ َوَؿ ـذِّ َس ٱلر ُش َُ ْ ٜا مػن  111آيػة  1{ ثُ

 {. َس  َٔ ٱۡشَذۡي { أك }  َس  ٱۡشَتَٰيَ فتقرأ: }  يوسف،

ٓۡ يَةْۡ  }  قولػو تعػاىل: (5 وََْ
َ
ـ َٔ أ ةَس َزِيكّٗ َدى ٱۡلَـّ َٛ َ ُ ل ٜۡ يََشةُٓء ٱَّللَّ َّّ ن 

َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ۗ ِس ٱَّلَّ {  ة

 {. ِس  َٔ يَةْۡ  { أك }  ِس ـ يَةيَ فتقرأ: }  ،الرعدمن  31آية 

                                                 
 .بتشديد الذالقرأ ابن كثير )كذبوا(:  1
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 باب اإلدغاـ
 اإلدخاؿ. اإلدغاـ لغة:

 كىو قسماف: جنس الثاين، من ان مشدد ان كاحد ان حرؼ حبرؼ حبيث يصَتاف حرف إدخاؿ ىو: اصطالحان 
 كبَت كصغَت.

 كالغرض من دراسة ىذا الباب معرفة ما يدغم منو كما ال يدغم. 
 :ضربالتقاء اغبرفُت كاجتماعهما على ثالثة أ

ْ يف }  دالُت يفصل بينهما فاصل كالتقاء الاٌل بأاألكؿ: التقاؤمها يف اللفظ كاػبط،  ٜا َخُْ  .{ َوًَد دَّ
َٜ ػبط فقط، كبو } الثاين : التقاؤمها يف ا ُٚ ۥ  ُٙ  .لفظان  {، فالصلة فاصلة بينهما إَِّٗ

َٗة  َِٗذيرٞ الثالث : التقاؤمها يف اللفظ فقط، كبو } 
َ
ٓٓ ، } { أ  .{ ؼٓص

 قاعدة عامة مهمة
 .1كل حرفُت يلتقياف إما أف يكوف خركجهما من عضوين أك من عضو كاحد

  فػ ذا اجتمعػت  ،اػبػاء مػع القػاؼ كالكػاؼف ف كاف خركجهما من عضوين فهما متباعػداف إال الغػُت ك
فػػػػ ف اغبػػػػرفُت يكونػػػػػاف  ،الغػػػػُت مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػػاؼ، أك اجتمعػػػػت اػبػػػػاء مػػػػع القػػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ

الغُت كاػبػاء خيرجػاف مػن فػمتقاربُت؛ ألهنما كإف كانػا خيرجػاف مػن عضػوين إال أف بػُت ـبرجيهمػا قربػان؛ 
فبػػُت  ،ن أقصػػى اللسػػاف فبػػا يلػػي أدين اغبلػػقأدىن اغبلػػق فبػػا يلػػي اللسػػاف، كالقػػاؼ كالكػػاؼ خيرجػػاف مػػ

ُت، كاٍعتيػربى اػبػاء مػع القػاؼ باؼبخرجُت قرب، فمن أجل ذلك اٍعتيربى الغُت مع القاؼ أك الكػاؼ متقػار 
 كذلك.متقاربُت  أك الكاؼ 

 كػػل منهمػػا   كػػاف  ال، فػ ف ذبػػاكر اؼبخرجػػاف بػػأف ككإف كانػا مػػن عضػػو كاحػػد ف مػػا أف يتجػػاكرى ـبرجامهػػا أ
 ن اآلخر كمل يفصل بينهما فاصل فاغبرفاف متقارباف.قريبان م

ف مل يتجػػاكر اؼبخرجػػاف، كىبػىعيػػدى كػػػلن منهمػػا عػػن اآلخػػر، بػػػأف فصػػل بينهمػػا ـبػػػرج ييفهػػم فبػػا سػػبق أنػػػو إ
كبنػػػاء علػػػى ىػػػذا يكػػػوف بػػػُت أحػػػرؼ اغبلػػػق السػػػتة كأحػػػرؼ اللسػػػاف  ؛حػػػرؼ آخػػػر فاغبرفػػػاف متباعػػػداف

الغػػُت  باسػػتثناء آخػػر، عضػػو كأحػػرؼ اللسػػاف مػػن عضػػو ألف أحػػرؼ اغبلػػق مػػن ،الثمانيػػة عشػػر تباعػػد
 مع القاؼ كالكاؼ، كاػباء مع القاؼ كالكاؼ كما تقدـ.

  ككػػذلك بػػُت أحػػرؼ اغبلػػق كأحػػرؼ الشػػفتُت تباعػػد؛ ألف كػػل منهمػػا مػػن عضػػو، كلفصػػل اللسػػاف بػػُت
 العضوين.

                                                 
 ،4ط اإلسالمية، البشائر دار - المكية المكتبة ) مكة، الكريم، القرآن قراءة أحكام خميل الحصري، محمود 1

 .[بتصرح شديد]، (م1999
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 اء النػوف مػع اؼبػيم ، باسػتثنكأيضان بُت أحرؼ اللساف كأحػرؼ الشػفتُت تباعػد نظػران الخػتالؼ العضػوين
للتجػػػػانس يف الصػػػػفات، كالنػػػػوف كالػػػػواك للتقػػػػارب يف الصػػػػفات، كاليػػػػاء اللينػػػػة مػػػػع الػػػػواك للتجػػػػانس يف 

 الصفات.
  كبػػُت أحػػرؼ اغبلػػق بعضػػها مػػع بعػػض تقػػارب كتباعػػد، فاغبرفػػاف اللػػذاف خيرجػػاف مػػن أقصػػى اغبلػػق– 

ارب، اغبلػػق كمهػػا العػػُت كاغبػػاء تقػػبينهمػػا كبػػُت اغبػػرفُت اللػػذين خيرجػػاف مػػن كسػػط  –كمهػػا اؽبمػػلة كاؽبػػاء 
كمهػػا  –خيرجػاف مػن أدىن اغبلػػق كمهػا الغػُت كاػبػاء تباعػػد، كحرفػا الوسػط  ينكبينهمػا كبػُت اغبػرفُت اللػػذ

 بينهما كبُت حريف األقصى، كحريف األدىن تقارب. –العُت كاغباء 
  الكػػػاؼ ك كبػػػُت أحػػػرؼ اللسػػػاف بعضػػػها مػػػع بعػػػض تقػػػارب كتباعػػػد، فحرفػػػا أقصػػػى اغبلػػػق كمهػػػا القػػػاؼ

اعبػػيم كالشػػُت كاليػػاء كحػػريف اغبافػػة الضػػاد كالػػالـ تقػػارب، كبينهمػػا  يبينهمػػا كبػػُت أحػػرؼ الوسػػط كىػػ
النػػوف كالػػػراء كالطػػاء كالػػداؿ كالتػػػاء كالصػػاد كالسػػُت كالػػػلام كالظػػاء كالػػػذاؿ  كىػػي كبػػُت أحػػرؼ الطػػػرؼ

 تباعد. ) أم اغبركؼ الذلقية كالنطعية كاألسلية كاللثوية ( كالثاء
  ككػػذلك بػػُت حػػريف اغبافػػة كأحػػرؼ  ؛سػػط بينهػػا كبػػُت حػػريف اغبافػػة كأحػػرؼ الطػػرؼ تقػػاربكأحػػرؼ الو

الطػػػرؼ تقػػػارب كبػػػُت الفػػػاء كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت الػػػواك كالبػػػاء كاؼبػػػيم تقػػػارب، كبػػػُت أحػػػرؼ الشػػػفتُت 
 بعضها مع بعض ذبانس.

 زيادة إيضاح كبياف:
 كاختالفهمػػا  انسػػاف الربادمهػػا ـبرجػػان فهمػػا متج ؛مػػن اؼبعلػػـو أف اؽبمػػلة كاؽبػػاء خيرجػػاف مػػن أقصػػى اغبلػػق

صػػفة، كأف  العػػُت كاغبػػاء خيرجػػاف مػػن كسػػط اغبلػػق فهمػػا متجانسػػاف أيضػػان، كأف الغػػُت كاػبػػاء خيرجػػاف 
 من أدىن اغبلق فهما كذلك متجانساف.

  فحرفػػا األقصػػى كمهػػػا اؽبمػػلة كاؽبػػاء بالنسػػػبة غبػػريف الوسػػػط أم العػػُت كاغبػػاء متقاربػػػاف، كبالنسػػبة غبػػػريف
 .، ألف  حريف الوسط فصال بينهمامتباعداف -الغُت كاػباء  - األدىن

  يوجد تقاربحريف األقصى كاألدىن  مع -العُت كاغباء  -كحرفا الوسط. 
  كالغػُت مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ متقاربػػاف، ككػػذلك اػبػػاء مػػع القػػاؼ كالكػػاؼ؛ ألف الغػػُت كاػبػػاء كإف كانػػا

ػػػػا كػػػاف ىنػػػاؾ اللػػػذين بػػػُت القػػػاؼ كالكػػػاؼ بينهمػػػا ك قػػػرب شػػػديد  خيرجػػػاف مػػػن أدىن اغبلػػػق، إال أنػػػو لػم 
 من عضوين ـبتلفُت كما سبق. تخيرجاف من أقصى اللساف اعتربت ىذه اغبركؼ متقاربة، كإف كان

 كقيػػل القػػاؼ كالكػػاؼ متجانسػػاف ،متقاربػػاف نظػػران لوجػػود انفصػػاؿ بػػُت ـبرجيهمػػا كالقػػاؼ كالكػػاؼ: 
 ػبركج كل منهما من أقصى اللساف.

 أك مػع حػريف اغبافػة -اعبػيم كالشػُت كاليػاء  –لكاؼ مػع حػرؼ مػن أحػرؼ الوسػط كالقاؼ كمثلها ا ،
 حرؼ من أحرؼ الطرؼ متباعداف.أم الضاد كالالـ متقارباف، كمع 
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  ،ىػو مػع اآلخػر مػن ىػذه الثالثػة فكػل حػرؼ كاعبيم كالشُت كالياء الغَت مدية زبرج من كسػط اللسػاف
الضػػاد أك الػػالـ أك النػػوف أك الػػراء أك الطػػاء أك حػػرؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك كػػل ك ؛ متجػػانس

، كاغبػرؼ منهػا مػع أم لظػاء أك الػذاؿ أك الثػاء، متقػاربالداؿ أك التاء كالسُت أك الصاد أك الػلام أك ا
 .من حركؼ الشفتُت متباعدحرؼ 

  كالضػاد زبػػرج مػن إحػػدل حػػافيت اللسػاف كمػػا يليهػػا مػن األضػػراس، فهػػي مػع القػػاؼ أك الكػػاؼ أك أم
 .ةمتقارب ،أحرؼ الوسط أك أحرؼ الطرؼ أك الالـ حرؼ من

  حػػػػرؼ مػػػػن أم كالػػػػالـ زبػػػػرج مػػػػن أدىن حافػػػػة اللسػػػػاف إىل منتهاىػػػػا، كىػػػػي مػػػػع القػػػػاؼ أك الكػػػػاؼ أك
ة، كمػػع حػػركؼ الشػػفة متباعػػدة إال الػػالـ مػػع اؼبػػيم فهػػي ؼ أك الضػػاد متقاربػػحػػركؼ الوسػػط أك الطػػر 

 .متقاربة يف الصفات
 كمػع أحػرؼ الوسػط ةكىػي مػع القػاؼ أك الكػاؼ متباعػد ـ قلػيالن كالنوف من طرؼ اللساف ربػت الػال ،

 .ةكالالـ كبقية أحرؼ الطرؼ متقاربكالضاد 
 اف، كىي مػع القػاؼ كالكػاؼ كالراء زبرج من طرؼ اللساف قريبة من ـبرج النوف كأدخل يف ظهر اللس

 .ةكالنوف كبقية أحرؼ الطرؼ متقارب، كمع أحرؼ الوسط كالضاد كالالـ ةمتباعد
 ىػو مػع مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼوؿ الثنايػا، صػزبرج من طرؼ اللساف مػع أ ،لطاء كالداؿ كالتاءكا

، كمػػػع أحػػػرؼ الوسػػػط كحػػػريف اغبافػػػة منهػػػا مػػػع القػػػاؼ أك الكػػػاؼ متباعػػػد ، كاغبػػػرؼمتجػػػانساآلخػػػر 
 .متقارب ،الضاد كالالـ كالنوف كالراء كبقية أحرؼ الطرؼ

 مػن ىػذه الثالثػػة  فكػل حػػرؼاف كفويػق الثنايػػا السػفلى، زبػرج مػن طػػرؼ اللسػ ،كالصػاد كالػلام كالسػػُت
، كمػع أحػرؼ الوسػط كالضػاد رؼ منهػا مػع القػاؼ كالكػاؼ متباعػدحػكػل ، ك متجػانسىو مػع اآلخػر 

 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كبقية أحرؼ الطرؼ
 ىػو مػن ىػذه الثالثػة  فكػل حػرؼ زبػرج مػن طػرؼ اللسػاف كطػرؼ الثنايػا العليػا، ،كالظاء كالػذاؿ كالثػاء

، كمػػع أحػػرؼ الوسػػط كالضػػاد رؼ منهػػا مػػع القػػاؼ أك الكػػاؼ متباعػػدحػػكػػل ، ك متجػػانسمػػع اآلخػػر 
 .متقارب ،كالالـ كالنوف كالراء كالطاء كالداؿ كالتاء كالصاد كاللام كالسُت

 أك  اغبلػػق كالفػػاء مػػن بطػػن الشػػفة السػػفلى مػػع أطػػراؼ الثنايػػا العليػػا، فهػػي مػػع أم حػػرؼ مػػن أحػػرؼ
 .ةالواك أك الباء أك اؼبيم متقاربمع الفاء ، ك ة باستثناء النوف فهي معها متقاربةاللساف مطلقان متباعد

  ،كػػل ك  ،متجػػانسىػػو مػػع اآلخػػر مػػن ىػػذه الثالثػػة  فكػػل حػػرؼكالػػواك كالبػػاء كاؼبػػيم زبػػرج مػػن الشػػفتُت
باسػػتثناء اؼبػػيم ، مػػن أحػػرؼ اغبلػػق أك اللسػػاف متباعػػد، كمػػع الفػػاء متقػػاربمنهػػا مػػع أم حػػرؼ  رؼحػػ

مع النوف للتجانس يف الصفات، كالواك كالنوف للتقػارب يف الصػفات، كالػواك مػع اليػاء اللينػة للتجػانس 
 .يف الصفات
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إذا -كأم ػػا مػػا ـبرجػػو مقػػدر كىػػو أحػػرؼ اؼبػػد الثالثػػة فػػال توصػػف ؛ كىػػذا كلػػو فيمػػا لػػو ـبػػرج ؿبقػػق قػػاؿ العلمػػاء:
ؼ اؼبػػد ـبػػرج مػػن ك ، إذ لػػيس غبػػر تباعػػدب، كال تجػػانسبكال ، بتقػػاربال  -التقػػت مػػع حػػرؼ مػػن حػػركؼ اؽبجػػاء

حيل ؿبقق كغَتىا، بل ىي قائمة هبواء الفم كاغبلق، نعم قد توصف مع بعض اغبركؼ بالتجػانس يف الصػفات 
اف مػػػن حيػػػث ت{ فػػػ ف ىػػػذه الػػػواك مػػػع األلػػػف متجانسػػػ َوالٍ ال يف اؼبخػػػرج، كػػػالواك اؼبتحركػػػة مػػػع األلػػػف مثػػػل } 

ــَيةمُ يػػع الصػػفات، كمثلهػػا اليػػاء اؼبتحركػػة مػػع األلػػف مثػػل } الصػػفة الربادمهػػا يف صب { فػػ ف اليػػاء كاأللػػف  ٱلّطِ
متجانسػػاف مػػن حيػػث الصػػفة الربادمهػػا يف صبيػػع الصػػفات، ككػػذلك الػػواك اؼبتحركػػة مػػع الػػواك السػػاكنة مثػػل } 

تحركػة مػع الػواك { ف ف الواكين متجانساف من حيث الصفة الربادمها يف صبيػع الصػفات، كأيضػان اليػاء اؼب وُۥرِيَ 
ُٜ٘نَ الساكنة كبو }  ِ ًٜ  { فالياء مع الواك متجانساف من حيث الصفة الربادمها يف صبيع الصفات. يُ

متحػػػدة يف صبيػػػع  اغبػػػاء ك الثػػػاء كاؽبػػػاء ) حثػػػو (ك يف صبيػػػع الصػػػفات،  فالتػػػاء كالكػػػاؼ متحػػػداحرفػػػا  مالحظػػػة:
وف متحػػداف يف صبيػػع الصػػفات، كالػػواك كاليػػاء الصػػفات، كاعبػػيم كالػػداؿ متحػػداف يف صبيػػع الصػػفات، كاؼبػػيم كالنػػ

 متحػػداف ُتاللينتػػالػػواك كاليػاء حرفػا اؼبتحركػاف مػػع حػركؼ اؼبػػد الثالثػة فهػػذه اػبمسػة متحػػدة يف كػل الصػػفات، ك 
 ، كبناءن على ذلك ل اعتبار اغبركؼ اؼبتحدة يف صبيع الصفات ىي حركؼ متجانسة.يف صبيع الصفات

 

 األصوؿ.( يف هناية  1انظر ملحق رقم ) 
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 العالقة بين األحرؼ
 : اغبرفاف اللذاف اتفقا ـبرجان كصفةن كاظبان كرظبان، كبو ) النوف مع النوف (.اغبرفاف اؼبتماثالف مها
: اغبرفاف اللذاف تقاربا ـبرجان كصفةن، كبو ) النوف مع الالـ ( أك ـبرجان دكف الصػفة، كبػو ) اغبرفاف اؼبتقارباف مها

 الضاد ( أك صفة دكف اؼبخرج، كبو ) الغُت مع الظاء (. اعبيم مع
: اغبرفػػاف اللػػذاف اتفقػػا ـبرجػػان كاختلفػػا صػػفةن، كبػػو ) الػػذاؿ مػػع الظػػاء ( أك اتفقػػا صػػفةن اغبرفػػاف اؼبتجانسػػاف مهػػا

 كاختلفا ـبرجان، كبو ) التاء مع الكاؼ (.

 كيفية استخراج عالقة حرفين مع بعضهما البعض
إىل عالقة حرفُت مع بعضهما البعض فننظر أكالن إىل اؼبخرج كالصفات فػ ف شبػاثال فيهمػا  عندما نريد أف نتعرؼ

( فػنحكم علػى اغبػرفُت بالتماثػل، فػ ف مل يكونػا متمػاثلُت ـبرجػان كصػػفة، ٱَّۡنـَرُق ًَــةَل كبػو القػاؼ مػع القػاؼ )
حكم عليهمػػا بأهنمػػا ننظػػر إىل اؼبخػػرج مػػن حيػػث االتفػػاؽ فيػػو، فػػ ف كػػاف اغبرفػػاف متفقػػُت يف نفػػس اؼبخػػرج فػػن

ــةمتجانسػػاف يف اؼبخػػرج، كمػػا يف كبػػو العػػُت مػػع اغبػػاء ) ــِف َظَزًٗ ۡٔ (، فػػ ف مل يكونػػا متفقػػُت ـبرجػػان فننظػػر إىل ٱلَّ
الصفات، ف ف كانا متفقُت يف نفس الصفات بأاٌل يليد أحدمها أك ينقص يف أم صفة كانت: فػنحكم عليهمػا 

ؼ ]حثػػػػو[ أم اغبػػػػاء كالثػػػػاء كاؽبػػػػاء مػػػػع بعضػػػػهم الػػػػبعض بأهنمػػػػا متجانسػػػػاف يف الصػػػػفات، كمػػػػا يف كبػػػػو حػػػػرك 
ّٕٗ ، ةُحۡجَكُر َظّيّٗ ، َحۡجَعُر ) ِشي َٚ ۡضَجَط 

َ
َ َظـيَّ ، ةوَأ ۥۖ ،  ٱَّللَّ ُٙ َّٓ ،  َبَكَسـ ِ ُثـ ُٓ (، ككمػا بػُت اؼبػيم كالنػوف )ٱَّللَّ ََيُۡسـ

ۥ ُٓ ُٛ َ٘ ُخ (، ككما بُت التاء كالكاؼ )ثَۡي َٕ ِ ۡخ ََك َّٕ ۡد َصـةَٓءكَ َوَّ (، ككما بُت اعبيم كالداؿ )َوَت (، ككمػا بػُت حػريف ٌَ
ْ الواك كاليػاء اللينتػُت ) ا َٜ ۡو َحۡكُى
َ
(، َوالٍ (، ككمػا بػُت حػريف اللػُت مػن جهػة كحػركؼ اؼبػد الثالثػة مػن جهػة أخػرل )أ

، فػػ ف مل يكونػػا متفقػػُت -كقػػد سػػبق اغبػػديث عػػن ذلػػك-كال يوجػػد غػػَت ىػػذه اغبػػركؼ متجانسػػة يف الصػػفات 
(، ًُــِ رَّّبِ اؼبخػػرج كالصػػفة فػػ ف تقاربػػا ـبرجػان كصػػفةن كمػػا بػػُت الػالـ كالػػراء )صػفةن ننظػػر إىل تقارهبمػػا مػػن حيػث 

َٖ ككما بُت الذاؿ كاللام ) ۥ(، ككما بُت القاؼ كالكػاؼ )ِإَوۡو َزيَّ ُٓ ٌُْۡس  (: حكمنػا عليهمػا بتقارهبمػا ـبرجػان َِ
مػا متقاربػػاف ـبرجػػان كمػػا يف كصػفة، كإف مل يكػػن ذلػػك نظرنػا إىل اؼبخػػرج، فػػ ف تقاربػػا ـبرجػان حكمنػػا عليهمػػا بأهن

ُٓ كبو الداؿ مع الصاد ) ۡد َضـَدًَُس ٌَ (، فػ ف مل يكونػا متقػاربُت ـبرجػان ننظػر إىل الصػفات، فػ ف تقاربػا صػفةن َوَّ
حكمنا عليهمػا بأهنمػا متقاربػاف صػفةن، كمػا  -على أاٌل يكوف الفارؽ بينهما أكثر من صفة كاحدة أك صفتُت-

ۡو ََٗطَٰرَ بُت الواك كالنوف )
َ
ۥ(، ككما بُت السُت كاغباء )ىَٰ أ ُٓ ُٛ َّ٘ةِس ِظَصةُب ۡدَّنَٰ (، ككمػا بػُت اؽبمػلة كالػداؿ )لِْ

َ
(، أ

بكثػػرة، فكػػل حػػرفُت مػػدغمُت يف أم ركايػػةو كانػػت كمل ينطبػػق عليػػو حػػد  -التقػػارب-كقػػد كردت ىػػذه العالقػػة 
مػػػن العالقػػػات السػػػابقة  اؼبتمػػػاثلُت أك اؼبتجانسػػػُت كانػػػا مػػػن قبيػػػل اؼبتقػػػاربُت، فػػػ ف مل ينػػػدرج اغبرفػػػاف ربػػػت أم  

 حكمنا على اغبرفُت بالتباعد.
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 :1إذان: يكوف ترتيب العالقة بُت األحرؼ ترتيبان تنازليان، دبعٌت األىكىل فاألىكىل، كىي كما يلي

 التماثل يف اؼبخرج كالصفة. .1
 التجانس يف اؼبخرج. .2
 التجانس يف الصفة. .3
 التقارب يف اؼبخرج كالصفة. .4
 التقارب يف اؼبخرج. .5
 رب يف الصفة.التقا .6
 التباعد. .7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 قسم العالمة الخميجي الحروح الهجائية إلى خمسة أقسام بالنسبة لما يدغم فيه منها وما ل يدغم: 
ل يدغم ويدغم فيه، وهو أربعة  الثاني: ل يدغم ول يدغم فيه، وهو ثالثة أحرح: الهمزة وا لح والخاء. ألول:ا

َظؽُخ أحرح: الطاء والظاء والصاد، والزاي، ول يقال إن الطاء تدغم في التاء من )
َ
( إدغامًا ناقصًا ببقاء بََصؽَخ ، أ

ُح َؼّيِبِيَ (حرح وصفته، نحو اإلطبا ت  ن المراد اإلدغام التام بإسقاط ال َُ َلَٰٓهِ َٕ ۡ يدغم في مثمه  الثالث: .عند السوسي (ٱل
يدغم في جنسه ومقاربه فقط، وهو خمسة  الرابع: فقط، وهو ستة أحرح: العين، وال ين، والفاء، والهاء، والواو، والياء.

ومقاربه، وهو أحد عشر حرفًا: الباء،  يدغم في مثمه وجنسه الخامس: أحرح: الجيم، والدال، والذال، والسين والضاد.
ؿبمد اػبليجي، حل اؼبشكالت كتوضيح انظر:  والتاء، والثاء، والحاء، والراء، والسين، والقاح، والكاح، والالم، والميم، والنون.

نظم يف ىذه األقساـ، ]بتصرؼ[؛ كللخليجي  .23(، صد.ت، الرياض، دار أضواء السلف) ،ربقيق/ عمر عبد القادر ،التحريرات يف القراءات
 تركنا ذكره حرصان على االختصار.
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 الثاين.من جنس  ان مشدد ان كاحد ان حرؼ ساكن دبتحرؾ حبيث يصَتاف حرف إدخاؿ ىو ر :صغياإلدغاـ ال
  إىل خطوة كاحدة، كىي إدغاـ اغبرؼ األكؿ يف الثاين.كظبي صغَتان: ألنو ال حيتاج عند إدغامو إال  

 
 يف اإلدغاـ الصغَت ابن كثَتمذىب 

َٰ }  قولو تعاىل:الثاء من ن كثَت ابيظهر  .1 َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ ـۡرۚٓ  ، ىكػذا: )من األعراؼ 176{آية  ل َٛ يَْۡ
 َٰ ٍَ َذ ِ  .(ل

ٖۡ  َراق  يدغم ابن كثَت النوف يف الراء من قولو تعاىل: }  .2 َٔ  َِ مػن القيامػة، ىكػذا:  27آيػة  1{ َورِي
ٖ رَّ ) َٔ  َِ  (.اق  َورِي

ِۡ  َرانَ }  يدغم ابن كثػَت الػالـ يف الػراء مػن قولػو تعػاىل: .3 ۖ ثَـ مػن اؼبطففػُت، ىكػذا:  14{ آيػة  ّلََكَّ
ۖ ثَِ رَّ )  (.انَ ّلََكَّ

ۥ}  قولػو تعػاىل:يف  .4 ُٓ ٌُْۡس  َِ  ۡٓ َ ل
َ
ِٛـي  ِٔ  أ ةٓء  مَّ َّٔ مػن اؼبرسػالت، البػن كثػَت كجهػاف  21{ آيػة ٖ 

 كمها: اإلدغاـ الكامل كاإلدغاـ الناقص.

ــٖ: } ييظهػر ابػن كثػػَت البػاء عنػد ] اؼبػػيم [ مػن قولػػو تعػاىل .5 َٔ ُب  ، مػن البقػػرة 284آيػػة  2{ َوُيَكــّذِ
ۡب ىكػػذا: ) ــّذِ ــٖ َوُيَك رضبػػو اهلل -(، أمػػا كجػػو اإلدغػػاـ: كالػػذم أيخػػذ مػػن صػػريح نظػػم الشػػاطيب َٔ

 .3فليس من طريق الشاطبية، كغَت معموؿ بو -تعاىل

َ٘ةيف قولػو تعػاىل: }  لبػزيل .6 َك َّٔ ت  ََ : ، ىكػذاكجهػاف اإلدغػاـ كاإلظهػار ،مػن ىػود 42{ آيػة  ٱۡر
َ٘ة) َك َّٔ ت  ََ ۡت ؛  ٱۡر ََ َ٘ةَٔ  ٱۡر َ٘ة، ىكذا: )فلو اإلدغاـ قنبل، أما (َك َك َّٔ ت  ََ  .(ٱۡر

السػػكتات الواجبػػة عنػػد حفػػص، مػػع األخػػذ بعػػُت االعتبػػار أنػػو يػػدغم مػػا  ابػػن كثػػَتتػػرؾ  -مالحظػػة :
ٖ رَّ ،  انَ ثَِ رَّ يصلح منهػا لإلدغػاـ يف )  يتفػارب مػنكػل    ، كلػو اإلظهػار يفكمػا كسػبق أف أشػرنا  ( اق  َٔ

 .سوريت ) يس، القلم (
 
 

                                                 
 .باب أحكام النون الساكنة والتنوينسب  الحديث عنه في  1

 قرأ بجزم الباء. ابن كثيرم  مالحظة أنَّ اإلمام  2
حل في كتابه  محمد الخميجيغيث النف ، وكالشيخ  هقط  بذلك كثير من العمماء كالشيخ عمي الصفاقسي في كتاب 3
جام  الخيرات في تجويد وتحرير  هكتاب في لشيخ إبراهيم السمنودياك، و مشكالت وتوضيح التحريرات في القراءاتال

 .الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السب في كتاب عبد الفتاح القاضي الشيخ ك، و أوجه القراءات
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 الساكنين لتقاءحكم ا
أ هبػا       إذا التقى ساكناف يف كلمتُت، ف ف  ابن كثَت حيرؾ الساكن األكؿ بالضم إذا كانت الكلمػة الثانيػة ييبتػدى

 هبملة كصل مضمومة.

ؿ علػػى أف حركػػة كعلػػة ذلػػك كراىػػة االنتقػػاؿ مػػن كسػػر إىل ضػػم، كألف ربريػػك السػػاكن األكؿ بالضػػم يػػد      
 مهلة الوصل عند االبتداء بالكلمة الثانية الضم.

دُ كبػو: }       ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ نُ {، }  ٱۡصُذسَّۡخ  ە  َخجِيَسحِ {، }  ٱۡشُذ
َ
ْ ٱۡرُذُْـٜ أ ْ  ە  ثِرَۡسَـحِ  {، }  ا ٜا وُ {، }  ٱۡدُخُْـ

َ
 أ

ۡص  ٌُ  {. ٱٗ

ۥعنػد االبتػداء هبػا، كبػو )كحيذر القارئ من الكلمة الثانية اؼببدكءة هبملة كصل ال تضم       ُٙ ُٕ ٍَٰم ٱۡش ِِ ،  ثُِنَل ًُ
وحُ  ْ ،  ٱلر  ٜا ِن ٱۡمُش

َ
 (. أ
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 األلفات السبعة باب
 :مع حفص يف ىذا الباب عمومان إال يف ابن كثَت اشًتؾ اإلماـ
مۡ  } قولػو تعػاىل:{ مػن  َشَلَِٰصََلْ }  (1

َ
َٖ َشَلَِٰصََلْ َوأ َٰىِرِي َك

ۡخَذۡدَٗة لِْۡ
َ
ةٓ أ َلّٗ َوَشـكًِياإِجَّ ، { َلٰـَ

 فهناؾ خالؼ بُت راكييو، كالتايل:، اإلنسافمن  4 آية

َِ ) :ىكػذابفػتح الػالـ  كصالن  يقرؤه البزي َِٰص  إمػا بػاأللف كحفػص،  ؤهقػر ي الوقػف، كيف (َشَل
ِۡ ) ىكذا:( أك ب سكاف الالـ كحذؼ األلف َشَلَِٰصََلْ ) ىكذا: َِٰص  .(َشَل
َِ ىكذا: ) ،-كصالن ككقفان - يف اغبالُتحذؼ األلف  قنبل َِٰص  .(َشَل

ارِيَرا  } لفظ  (2 َٜ ارِيَرا   } قولو تعاىل:{ اؼبوضع األكؿ من  ًَ َٜ َٜاب  ََكَٗۡخ ًَ ۡز
َ
 15 ، آية{ َوأ

ارِيرّٗ )ىكػذا: ف ف ابن كثَت نصبو مع التنػوين،  ،اإلنسافمن  َٜ  بػألف(، كطبعػان يقػف عليػو  اًَ
ْ  أما اؼبوضع الثاين } العوض، ارِيَرا َٜ ـح   } :قولو تعاىل{ من  ًَ ِٔـٖ وِغَّ ارِيَراْ  َٜ  16 ، آيػة{ ًَ

 كصالن ككقفان. األلف ؿبذكؼابن كثَت كحفص، أم  فيقرؤهاإلنساف، من 

 :ةمالحظ
ْ لفظ }  َٜدا ُٕ ٜدّٗ } ىكػذا: {، قرأه ابػن كثػَت بتنػوين الػداؿ  َث ُٕ {، كيقػف عليػو بػاأللف،  اَث

   كذلك يف أربعة مواضع:

ََّل }  .أ 
َ
ٜدّٗ  إِنَّ  أ ُٕ ُٛ َث  من ىود. 68{ آية  ۥۗ ُٓ ا َزَىُرواْ َربَّ

ٜدّٗ وَََعدّٗ }  .ب  ُٕ ۡضَدََٰت ٱلرَّّسِ  اا َوَث
َ
 من الفرقاف. 38{ آية  َوأ

ٜدّٗ وَََعدّٗ }  .ج  ُٕ ُٓ  َوًَد اا َوَث َ َُّس  من العنكبوت. 38{ آية  ۥدَّبَيَّ

ٜدّٗ }  .د  ُٕ ةَوَث َٕ ۡبَِقَٰ  ا َذ
َ
 من النجم. 51{ آية  أ

 
 
 
 

 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ لقاء) ال
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 فتح واإلمالةباب ال
كاف كثَت من قبائل العرب سبيل مثل عامػة أىػل قبػد مػن بػٍت سبػيم كبػٍت أسػد كقػيس ك ..... غػَتىم، ككػاف       

 من ىذه القبائل من تقـو ؽبجتو على الفتح مثل أىل اغبجاز من قريش كىوازف كثقيف ككنانة.

 الفتح: كىو فتح القارئ فمو باغبرؼ.
 كؿي إىل الشيء كاإلقباؿي عليو.اإلمالة: لغة التعويج، أك العد

 :1اصطالحان: ىي أف تنحو بالفتحة كبو الكسرة، كباأللف اليت بعدىا كبو الياء، كىي تنقسم إىل قسمُت
 :كىي تكوف بُت األلف كالياء سبامان، من غَت قلب خالص كال إشباع مفػرط، كتسػمى  إمالة كربل

 أيضان باإلضجاع كىي اؼبرادة عند اإلطالؽ.

  كىػػػي النطػػػق بػػػاغبرؼ بػػػُت الفػػػتح الطبيعػػػي كاإلمالػػػة احملضػػػة، كىػػػي أيضػػػان أف تنحػػػو  ل:إمالػػػة صػػػغر
بالفتحة كبػو الكسػرة مػع بقػاء الفػم يف كضػعو الطبيعػي، أم دكف أف ينحػدر بالفتحػة كبػو الكسػر 

 اػبالص، كيطلق عليها: التقليل، أك: بُت بُت أم بُت األلف كاإلمالة الكربل.

، كاالكبػػدار أخػػف علػػى اللسػػاف مػػن االرتفػػاع، فلهػػذا أمػػاؿ مػػن 2نحػػدر باإلمالػػةفاللسػػاف يرتفػػع بػػالفتح كي     
 أماؿ، كأما من فتح فقد راعى أف الفتح أمنت أك ىو األصل.

يف كتابػػو النشػر، كىػو يصػػل سػنده إىل عبػػد  -رضبػو اهلل  -الػػذم يػذكره اإلمػاـ ابػػن اعبػلرم  3ففػي اغبػديث     
ًػل [ اغبػركؼ اؼبقطعػة يف بػدايتها، عندما كاف يقرأ عنده ر  اهلل بن مسعود  جل سػورة طػو، كمل يكسػر ] أم ديي

 .مث  قاؿ: كاهلل ىكذا علمٍت رسوؿ اهلل  -ثالث مرات  -(، كأماؿ الطاء كاؽباء ٙؑؑؼ) فقرأىا ابن مسعود 

                                                 
 /أو2 ومشكاةت وكالهما، والربا، والنار، كالناس، بعدية: أو قْبمية المفظ في موجودة / كسرة1: ثمانية اإلمالة أسباب 1

/ 3، المرفوع الضمير بها اتصل إذا منها تكسر الفاء  ن وزادت وشاء، وجاء، طاب،: نحو ا حوال بعض في عارضة
 تشبيه / أو5، رمي: نحو عنها انقالب / أو4، إمالة يسمي قد الترقي  فإن ضير، ل: نحو المفظ في موجودة ياء أو

 إمالة جاورم ما / أو7، وعيسى موسى،: نحو الياء عن المنقمب أشبه بما تشبيه / أو6، التأنيث كألح عنها: قالببالن
 رسمت ا لح تكون / أو8، رأى وراء، ،نأى نون إمالة وكذا، ا ولى ألفها أعني تراءى: نحو إمالة  جل إمالة وتسمى

ن ياء على ؿبمد الضباع: اإلضاءة يف بياف أصوؿ ]انظر: ياء.  أو كسرة ينشيئ إلى ترج  وكمها، كضحى الواو أصمها كان وا 
 [.29ىػ (، ص1420القراءة، ) القاىرة، اؼبكتبة األزىرية للًتاث، 

النحدار هنا: نسبة لإلمالة، ففي إمالة نحو ) ط ى ( المسان مرتف ، ولكنه منحدر قمياًل عن الفتح عند حفص ومن  2
 وافقه.

 حديث غريب. 3
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 كقػػد اختىلػػف أىػػل اللغػػة، ىػػل الفػػتح ىػػو األصػػل أـ اإلمالػػة؟، كالػػراجح أف الفػػتح ىػػو األصػػل ألف اإلمالػػة     
ربتاج إىل سبب خبالؼ الفتح فال حيتاج إىل سبب، فاإلمالة فػرع مػن الفػتح، قػاؿ ابػن القاصػح يف شػرحو غبػرز 

 األماين: إف  كل ما دياؿ جيوز فتحو كليس كل ما ييفتح جيوز إمالتو.
 األلف                                                         

                          اإلمالة الكربل                                       
                                                                                                                

     الياء                                                                                           

كالغرض من اإلمالػة أك التقليػل: اإلعػالـي بػأف أصػلى األلػًف اليػاءي، أك التنبيػو علػى قلبهػا إىل اليػاء يف موضػعو      
 معُت أك مشاكلتها للكسر اجملاكر ؽبا.

ل أك يقلل ابن كثَت أم كلمػة يف القػرآف، كلػو يف كلمػة }       ةَدۡؑرمل ديًي َٛ َٰ مػن ىػود، ضػم اؼبػيم مػع  41{ آيػة  ى
ةرَ ُدۡ )ىكذا: الراء بدكف إمالة،  فتح َٛ َٰ  (.ى
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 مرسـو الخطباب 
 -تاء التأنيث اؼبفتوحة ) اؼببسوطة ( : -أواًل :
 13كردت يف كثػَت الوقػف عليهػا باؽبػاء، كقػد إذا كيتبت تاء اؼبؤنث اؼبفردة بالتاء اؼبفتوحة فيجب عنػد ابػن       

 :1يفكذلك  حد كأربعُت موضعان،لفظة، توزعت على كا
َُّ٘خ ،  وِۡؽَرَت ) ُت ،  ُش

َ
ََ٘خ ،  ٱۡمَرأ َخ ،  رَۡسََخ ،  َّّۡك َٕ ۡكِطَيخِ ،  ثٌَِيَُّخ ،  ِٗۡك َٔ ُخ ،  َو َٕ ِ ، َشَضَرَت ،  ًُرَُّت ،  ََك

َُّ٘خ  ََ٘خ ،  وََص  (ٱۡب

َواَت }  ، ك2{ حيث كردت َمۡرَعةتِ ة التالية: } األربعاأللفاظ  التأنيث اؼبفتوحةيلحق بتاء  -مالحظة:
َضح  بَ  ََٰخ ك } ، 3من النمل 61آية  { ٛۡ ََّلَت ِظيَ }  كمن النجم،  19{ آية  ٱّلَّ من ص، حيث  3آية  { وَّ

 عليها بالتاء. ابن كثَتيقف 

ثَخِ أما لفظة: } 
َ
أ َٰ  ، ىكذا: )5عليها باؽباء ابن كثَت، فقد كقف 4{ حيثما كردت َ َٰٓ ثَخِ َ 

َ
 .( ؗأ

ةَت كأما لفظة: }  َٛ ۡي ةَت  ) :باؽباء، ىكذا البزيؼبؤمنوف، فيقف عليهما من ا 36{ معان آية  َٚ َٛ ۡي (، أما  َؗٚ
 .-كحفص   -فيقف عليهما بالتاء  قنبل

 :فقاؿاأللفاظ الستة السابقة  شرحو على اؼبقدمة اعبلرية م اؼبال القارئ يفنظٌ كقد 
 أبت وذات مع ىيهات ويا  والالَت مع الت كذا مرضات  

                                                 
 في نهاية ا صول. 2ة، انظر ممح  رقم لمفائد 1

 بالتاء عميها تحريم، حيث أّن الوقوحمن ال 1آية و  ،النساءمن  114آية و  ،البقرةمن  265+  207آية وردت في:  2
 بين الفر  أرادوا أنهم وحجتهم بالهاء ؤمرضام  وقفوا عميها وقفوا إذا بالتاء، والباقون طمحت هذا يقولون لمعرب ل ة هي
وذهبت ، )القماش،  ؤقامت بالفعل والمتصمة ؤنعمة  بالسم فالمتصمة بالفعل، المتصمة والتاء بالسم المتصمة التاء

من البقرة،  207بالعباد[، آية  رءوح وا ا مرضات ابت اء نفسه يشري من الناس عند تفسير قوله تعالى: ]ومن
 بتصرح بسيط.

 بالتاء. ابن كثيرقح عميه أما غير هذا الموض  نحو: ؤذات لهب ، في 3
من  102آية و  ،قصصمن ال 26آية و  ،مريممن  45+44+43+42آية و  ،يوسحمن  100+  4آية وردت في:  4
 صافات.ال
 ووقح المحذوفة الياء عمى الكسر ليدل وكسرت التأنيث تاء عنها وعوض الياء، فحذفت أبي[ ]يا أصمها أبت : ؤيا 5

 عطفها من لممذكورين( أبت يا) في الهاء عممت(: 63ص ، 2ج) النشر طيبة حشر  في النويري بالتاءت قال عميها
 حرح يجعل لم ثم ومن العوض، شبهة: أصمه من قرأها بالهاء مخالفة كتبهات ووجه لعدم المفظ، من ل الهاء عمى

 إعراب.
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ة}  -اً :ثاني َّٓ  ) :التاليػة لفػاظاأل ةيف طبسػ ، كذلػكسبوقة حبػرؼ جػراالستفهامية اؼب 1{ َٔ َّٓ ،  َخـ َٓ ،  ِمـ ،  ثِـ
 َٓ َٓ ،  ذِي ِ  فيهم كجهاف كمها: لبزيفل ( ل

 ، كىو الوجو اؼبقدـ.-كحفص   -الوقف عليها بعدـ السكت، أم اإلسكاف  .1

ّٓ )ىكذا: الوقف عليها هباء السكت،  .2 ّٓ ،  َؙخ َٓ ،  ؙِم ِ َٓ ،  ؙث َٓ ،  ؙذِي ِ  .( ؙل

 لتايل:كبياهنم كا
 ( كرد لفظ  َّٓ ّٓ  : }قولػو تعػاىل ىو ،( يف موضع كاحد فقط َخ مػن  1آيػة  { يَتََصـةَٓءلُٜنَ  َؙخـ

 النبأ.

 ( كرد لفظ  َّٓ ّٓ  : }قولو تعاىل ىو ،( يف موضع كاحد فقط ِم ُٖ ِمـ سَصَٰ رِ ٱۡۡلِ ـُ  { ُخِْـيَ  ؙوََْۡي٘
 .الطارؽمن  5آية 

 ( كرد لفظ  َٓ ِ    امه ،فقط ُت( يف موضع ث

َۢ ثِٓ } :قولو تعاىل - أ َ٘ةِؿَرةُ ۡرَشُْٜنَ  َؙ َذ ُٕ ۡ  .نملمن ال 35آية  { يَرِۡصُف ٱل

َٰ  قولػو تعػاىل: } - ب ِٜن َۡعَ ُٕ ُت ۡ بََشَّ
َ
ن  ًَةَل أ

َ
َُِبُ وَـجِٓأ ِِنَ ٱّۡ صَّ ـونَ  َؙ َّٔ ُ { آيػة  دُبََّشِ

 .من اغبجر 54

 ( كرد لفظ  َٓ  :  امه ،فقط ُت( يف موضع ذِي

َٜوَّ }  قولو تعاىل: - أ َٖ دَ ِي ُٛ إِنَّ ٱَّلَّ َٰ ُح ى َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ُٓ ُٓ ٱل ِٛ ُٗىِص
َ
َٓ  ۥَؿةلِِن أ ٜاْ ذِي ُ ُٓ  ًَؙةل ُ٘ذ  ۥۖ َُ

 .النساءمن  97آية  2{

ة َؙ ذِيٓ قولو تعاىل: } - ب َٛ َٰ َرى َۡ ِٖٔ وِ َٗخ 
َ
 من النازعات. 43آية  { أ

  كبو: متعددةضع اكرد لفظ ) لًػمى ( يف مو 

ೱ  { :قولو تعػاىل َٰ  َ َِ ۡٚ
َ
َُِتَِٰت لِٓأ ُٓ  َ َٰخِ َن أَِبدَۡسُىُرو َؙ ٱّۡ ٗـُذ

َ
ِ َوأ ُدونَ  ۥٱَّللَّ َٛ  تَۡشـ

 .آؿ عمرافمن  71آية  {

ೱ  { :قولو تعاىل َٓ ِۡ وَِْ ًُؙ  ُٓ ثُُس ُٓ  ۥُحَكّذِ  من اؼبائدة. 111{ آية  ۥۖ ثُِذُٜٗبُِس

                                                 
 في نهاية ا صول. 3لمفائدة، انظر ممح  رقم  1

 م(.ل يخفى تشديد التاء لمبزي في )توفاه 2
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ೱ { :قولػو تعػاىل  َٰ  َ 
َ
ٜاْ لِٓأ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ة ٱَّلَّ َٛ ة ََّل َتۡىَكُْـٜنَ  َؙ ح  َٔ ٜلَُٜن  ٌُ مػن  2آيػة  { َت

 .صفال

ೱ { :ًَةَل مُ ِإَوۡو  قولػو تعػاىل َٓ ِ ِٜۡم ل ٌَ َٰ ِِٔٙۦ َ  ٜۡ ٌَ ِ   ََؙٜسَٰ ّ
َ
ـَٜن أ ُٕ ۡكَْ ّّنِ دُۡؤُووَِِٗن َوًَد تَّ

 ُٓ ِ إَِِلُۡس  .صفمن ال 5آية  { ۥۖ رَُشُٜل ٱَّللَّ

ೱ { :قولو تعاىل  َٰ  َ َٛ ح 
َ
َٓ أ ِ ة ؙة ٱۡلَِِّب  ل َٔ ۖ  ُُتَّرُِم  ٍَ َ ُ ل َِّ ٱَّللَّ َظ

َ
 .تحرًنمن ال 1آية  { أ

 
 
 
 

 تػنػشػيػطي (امػتػحػاف  القادـ لقاء) ال
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 باب ياءات اإلضافة
ِ  ىػي يػاء تسػتخدمها العػرب للتعبػَت عػن اؼبػتكلم اؼبفػرد كبػو ) -ياء اإلضػافة: (، كىػي زائػدة عػن بنيػة  ِب ةِسذـث

ِٛۡدي الكلمة، فخرج بقولنا ] زائدة [ الياء األصػلية كبػو ) لػة (، كخػرج بقولنػا ] اؼبفػرد [ اليػاء الدا ةوِيٓ  َٔ َسـ،  َح
( فهي دالة على صبع اؼبذكر السػامل، كخػرج بقولنػا ] للتعبػَت عػن اؼبػتكلم [ يػاء  َظةِۡضِي على غَت اؼبفرد كبو )

ِب  اؼبؤنث اؼبخاطب كبو )  (. وَلُُكِ َوٱَۡشَ
 (. وَإِّّنِ ،  َوُروِن ،  َشبِيِل  كياء اإلضافة تدخل على األظباء، كاألفعاؿ، كاغبركؼ، كبو: )

ۡوزِۡقِِن  نصوبة احملل، كبو: )فتكوف مع الفعل م
َ
رِي من النمل، كمػع االسػم ؾبػركرة احملػل، كبػو ) 19( آية  أ

َۡ  وِ
َخةُف  من طو، كمع اغبرؼ منصوبة احملل ] إذا جاءت مع إٌف كأخواهتا [، كبػو ) 14( آية 

َ
ٓ أ مػن  15( آيػة  إِّّنِ

ِٖ  األنعاـ، كؾبركرة احملل كبو )  من الكافركف. 6( آية  َوِ َ دِي
 (( فطرؾ ك فطره. َذَؽَرِن  عالمتها صحة إحالؿ الكاؼ أك اؽباء ؿبلها، فتقوؿ يف كبو ))ك 

 كالعرب كانت أحيانان تسكنها كأحيانان تفتحها.
 القػػرآف ىػػو ٌف اإلسػػكاف ىػػو األصػػل ألهنػػا مبنيػػة كاألصػػل يف البنػػاء السػػكوف، كمػػا أٌف األكثػػر يفكقػػد قيػػل إ     

، أم أف اإلسػػكاف أصػػل كالفػػتح أصػػل، ألنػػو اسػػم، كاالسػػم الػػذم ثػػافو له ٌف الفػػتح أصػػالسػػكوف، كالػػبعض قػػاؿ إ
 للتخفيف، كلكن الرأم األكؿ أقول. مرفوع ييقول باغبركة، ككانت فتحتويكوف حرفان غَت 

 ياء جاءت على ثالثة أقساـ: 876كلقد كرد منها يف القرآف 
ِٞ  األكثػر، كبػو ) يما اتفق القػراء علػى إسػكاهنا كىػ - أ  566مػن البقػرة، كصبلتهػا  31آيػة  ( إِّّنِ َصةِقـ

 ياءن.

َُِبُ  ما اتفق القراء على فتحها، كبو ) - ب  ياءن. 98من آؿ عمراف، كصبلتها  41( آية  ثَََْنِِنَ ٱّۡ

يػػاء كتػػأيت علػػى  212مػػا اختلػػف القػػراء فيهػػا بػػُت الفػػتح كاإلسػػكاف كقػػد كردت يف القػػرآف الكػػرًن يف  - ت
 ستة أقساـ بالنسبة ؼبا بعدىا.

 

 ت اإلضافةأقساـ ياءا
 يأيت بعد ياء اإلضافة

 
 ليس بعدىا     مهلة كصل      مهلة كصل     مهلة قطع     مهلة قطع     مهلة قطع      
 مكسورة          مضمومة     يف ) أؿ ( التعريف      مفردة             مهلة     مفتوحة      

 ياءن ( 31ياءات (       )  7ياءن (       )  14ءات (     ) يا 11ياءن (      )  52ياءن (      )  99)     
 إين أعلم ما ال         من أنصارم           إين أريد        ريب الذم حييي        قوميى ازبذكين          كطهر بييت  

 للطائفُت                             تعلموف              إىل اهلل                                                       



 أصوؿ قراءة ابن كثير المكي                                                                   للػقرآف الدرر الحساف في القراءات العشر  

 

                                                                                                                 57      

 

 

 يف ياءات اإلضافة ابن كثَتمذىب 
  كل ياء إضافة تلتها مهلة قطع مفتوحة كبػو ) ابن كثيريفتح  َ ُٓ  إِّّنِ ۡقَْ

َ
كػل يػاء إضػافة تلتهػا مهػلة ك  (، أ

ـِديَ  كبػو ) ؿ [ التعريف،أكصل من ]  ۡٛ ِٕـيَ  َخ ِ َْٰ  ردة،كصػل مفػكػل يػاء إضػافة تلتهػا مهػلة ، ك  ( ٱّغَّ
ۥ َبۡكِديَ  كبو ) ُٙ ُٕ  ما استثٍت لو.إال  القرآفيف كل كذلك  (، ٱۡش

 ف الياء تسقط يف درج الكالـ إف كانت ساكنة كبعدىا مهلة كصل.أ كال خيفى
 ۡصرِي ة كبػو )ل ياء إضافة تلتها مهلة قطع مكسػور كب سكاف   ابن كثير قرأ

َ
إال  القػرآفيف كػل  (، إَِّلَّ  أ

ََّْح َءاثَـةٓءِيَ }  :مهػا قرأمها بالفتح موضعُت َجۡكُخ ِم ـَٜبۚٓ  َوٱتَّ ٌُ َٓ ِإَوۡشـَدََٰي َوَيۡك ِي َٰٚ مػن  38{ آيػة  إِثۡـَس
ُٓ يوسف، ك}  ُٚ ٓۡ يَزِۡد ا ُدََعٓءِيَ  ۥوََْ  من نوح. 6{ آية  إَِّلَّ وَِرارّٗ

 ــدُ  إِّّنِ  كبػػو ) القػػرآفيف كػػل  ل يػػاء إضػػافة تلتهػػا مهػػلة قطػػع مضػػمومةكػػب سػػكاف   ابػػن كثيػػر قػػرأ رِي
ُ
(،  أ

 ستثناء.بدكف ا

 ل ياء إضافةكب سكاف   ابن كثير قرأ  ،  التالية: واضعاؼب ةإال يف طبسإذا مل يأت بعدىا مهله

ِۡ إِنَّ َضََلِِت َوسُُصِِك  } قولػو تعػاىل: .1 ِٕـيَ  َوَذَۡيةيَ ًُ َ ِ َرّبِ ٱَّۡػَْٰ ةِِت َّلِلَّ َٕ  162آيػة  { َوَم
 .من األنعاـ

ِٖٔ } قولو تعاىل: .2 ََِٰلَ  َن َٕ ۡ ِِت ََعًِرّٗ  َوَرآءِيَ  ِإَوّّنِ ِخۡىُخ ٱل
َ
 .مرًنمن  4آية  { اَوََكَِٗخ ٱۡمَرأ

دَ  } قولو تعاىل: .3 ٌَّ ةَل  َوَتَى ٌَ ۡيَ َذ ة َِلَ ٱّؽَّ دَ  ََّل  َٔ ُٚ ۡد ُٛ ۡ َرى ٱل
َ
 .النملمن  21آية  { أ

ة َِلَ  } قولو تعاىل: .4 َٔ ِي َذَؽَرِن  ََّل  َو ۡخُجُد ٱَّلَّ
َ
 من يس. 22آية  { أ

َ٘ةدِي } قولػو تعػاىل: .5 َٜۡم ُح ُٓ َوَي َٖ  ۥِٛ ۡح
َ
ََكٓءِيَ أ ِٛيد  ًَةلُٜ َُشَ ِٖٔ َشـ َّ٘ة  ِٔ ة َٔ  ٍَ َٰ  47آيػة  { اْ َءاَونَّ

 .فصلتمن 
 

 مالحظة:
ُٓ }  قولو تعاىل:يف  لبزيل ُٓ  ۥَُّس ُُ٘س ِٖ  َوِ   ۥدِي  ، كجهاف:من الكافركف 6{ آية  دِي

 .إسكاف الياء كىو اؼبقدـ - أ

 .الفتح - ب

 فيشًتؾ مع البلم يف كجو اإلسكاف. قنبلأما 
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 ياءات الزوائدب با
 لىي كػل يػاء متطرفػة تثبػت يف الػتالكة زيػادة علػى رسػم اؼبصػحف، كىػي إمػا الـ الكلمػة ) فعػ -الياء اللائدة: 

اعِ }  -اغبػػػركؼ، كبػػػو: دوف(، أك يػػػاء اؼبػػػتكلم كتقػػػع يف األظبػػػاء كاألفعػػػاؿ  َٜةَ ٱلَّ ـــ ِصيـــُت َدۡق
ُ
 ۦإَِوا َدََعنِ   ۦأ

ٜاْ َِل   .1{ وََْۡيۡصَذِضيُج

 أثبتها، كعند من مل يثبتها ال تعترب زائدة.عند من  زائدة فهي

 كقد أشار إليها اإلماـ الشاطيب بقولو:
 أَلْف ُكنَّ َعْن َخطِّ الَمَصاِحِف َمْعزالَ                َوُدوَنَك يَاَءاٍت ُتَسّمى َزَوائَِدا           

 ي ل هبا كترسم يف طرفها.كىي تكوف يف آخر الكلمات كلكن ال تكتب موصولة مع الكلمات، بل تيذ

 كالياءات قسماف:
ِٖ ،  وَِخيدِ ،  َِٗسيِ  ما ىو زائد عن الكلمة، كبو ) .1 َٔ ۡزَر

َ
 (. أ

َ٘ةدِ  ما ىو أصلي، كبو ) .2 ُٕ ۡ  (. يَۡسِ ،  ٱل

 ، أما يف حاؿ الوقف ربذؼ.عند من أثبتها ففي حاؿ الوصل تثبت
 

 ابن كثَتحكم ياءات اللكائد عند 
 ةئدة كصالن ككقفان يف قولو تعاىل: } حذؼ ابن كثَت الياء اللا َٕ ِٖ َءادَ  َذ َٰ ُ  ى  .النملمن  36آية  { ٱَّللَّ

 قولػػو تعػػاىل: ابػػن كثػػَت اليػػاء اللائػػدة كصػػالن ككقفػػان يف عػػدد مػػن األلفػػاظ، كذلػػك كبػػو أثبػػت  { َٰ َظــَتَّ
ٌّٗ  ۦدُۡؤدُٜنِ  ِ ز ٜۡ َٖ ٱَم ِ ّٔ ِ ة   .من يوسف 66{ آية  َّللَّ

 قولػو تعػاىل: ، كذلػك كبػوألفػاظ طبسػةان يف أثبت البلم الياء اللائػدة كصػالن ككقفػ {  ِٖ َٔ ۡزـَر
َ
آيػة  { ۦأ

 .الفجرمن  15

 َحذَّيِ  } قولو تعاىل: أثبت قنبل الياء اللائدة كصالن ككقفان يف ٖ َٔ ۥ  ُٙ  .يوسفمن  91آية { َوَيۡطِبۡ  ۦإَِّٗ

  { :ٓأثبت ابن كثَت كقفان الياء اللائدة يف عدد مػن األلفػاظ كذلػك كبػو ُٛ َ ة ل َٔ ِٖٔ َواقِ ٱ َٖ ِٔ  ۥَو  ِ {  ۦَّللَّ
 من الرعد. 34آية 

 َ٘ةدِ يف ) قرأ ابن كثَت كقفان بوجهُت َ٘ةدِ كحػذفها يف }  اللائػدة ، إثبات اليػاء(ۦُح َٜۡم ُح ِٕۡف يَ َ٘ةدِ  ۦَوٱۡشَذ ُٕ ۡ  ۦٱل
ََكن  ًَرِيت   َّٔ  من ؽ. 41آية  2{ ِٖٔ 

                                                 
 وصاًل كل من: ورش وأبو عمرو وأبو جعفر وقالون في أحد وجهيه.و  تيعقوب الياء الزائدة في المفظين، مطمقاً  أثبت 1
َ٘ةدِ ) ل يخفى أّن لبن كثير إثبات الياء وصاًل ووقفًا في 2 ُٕ ۡ  .(ۦٱل
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 و تعػػاىل:قولػػكىػػو اؼبقػػدـ؛ كحػػذفها يف  اللائػػدة إثبػػات اليػػاء كقفػػان  خبلػػف عنػػو لقنبػػل  { َٖ ــ ِي ــَٜد ٱَّلَّ ُٕ  َوَث
ادِ  َٜ ۡ ۡخَر ثِعل ٜاْ ٱلطَّ ۡودَةدِ  ٩ ۦَصةثُ

َ
َن وِي ٱِۡل ٜۡ ، أمػا كصػالن فالبػن كثػَت إثبػات مػن الفجػر 9آيػة  { َووِرَۡق

 .الياء، كىو أيضان كجو البلم كقفان 

 

 يف هناية األصوؿ. 4للفائدة كؼبعرفة صبيع اؼبواضع، انظر ملحق رقم 
 

 يف ياءات اللكائد لعلتُت مها: كإثبات الياء كصالن 
 ، كىو ب ثبات ىذه الياءات.اتباع النقل الوارد عن الشيوخ بسندىم لرسوؿ اهلل  - أ

 اتباع األصل، كاألصل يف ىذه الياءات اإلثبات، كإمنا حذفت زبفيفان أك بناءن. - ب

 
 ؽ بُت ياءات اللكائد كياءات اإلضافةك الفر 

 ياءات اإلضافة يف النقاط التالية:ؽ بُت ياءات اللكائد ك ك ديكن ربديد الفر 
 ياءات اللكائد يف األظباء كاألفعاؿ، أما ياءات اإلضافة فتوجد يف األظباء كاألفعاؿ كاغبركؼ. - أ

 ياءات اللكائد ؿبذكفة يف اؼبصاحف، أما ياءات اإلضافة فهي ثابتة فيها. - ب

ة فتكػػوف زائػػدة علػػى يػػاءات اللكائػػد تكػػوف أصػػلية كزائػػدة، فتجػػيء المػػان للفعػػل، أمػػا يػػاءات اإلضػػاف - ت
 الكلمة كليست من أصوؽبا، فهي كهاء الضمَت ككافو.

اػبػػػػالؼ يف يػػػػاءات اللكائػػػػد دائػػػػر بػػػػُت اغبػػػػذؼ كاإلثبػػػػات، أمػػػػا يػػػػاءات اإلضػػػػافة فػػػػدائر بػػػػُت الفػػػػتح  - ث
 كاإلسكاف.
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 باب التكبير
 :سبب وروده- 

-فػػادعى اؼبشػػركوف  رسػػوؿ اهلل  ذىػػب صبهػػور العلمػػاء إىل أف سػػبب كركد التكبػػَت أف الػػوحي تػػأخر عػػن     
، فنػػػلؿ القػػػرآف تكػػػذيبان ؽبػػػم بسػػػورة -أبغضػػػو كىجػػػره-أم  قػػػد كدعػػػو ربػػػو كقػػػاله أف الرسػػػوؿ  -كعػػػدكانان  زكران 

ػري  » مػن قػراءة ىػذه السػورة قػاؿ  الضحى، فلمػا فػرغ جربيػل  شػكران هلل علػى مػا أعطػاه مػواله  « اهللي أكبػٍ
أف يكػرب إذا بلػغ كالضػحى مػع  إفك الكافرين، كملاعمهم، مث أمػر ؿ الوحي بعد انقطاعو، كالرد على من نلك 

، كقػػػد اختلػػػف يف سػػػبب انقطػػػاع تم تعظيمػػػان هلل تعػػػاىل كابتهاجػػػان خبػػػتم القػػػرآف الكػػػرًنخيػػػخاسبػػػة كػػػل سػػػورة حػػػىت 
 .بطائو، كمقدار اؼبدة، كيف القائل )قاله ربو(إالوحي، أك 

علػى صػورتو اغبقيقيػة الػيت خلقػو عليهػا حينمػا  يػل جرب  قيل بػأف سػبب التكبػَت ىػو رؤيػة النػيب قد ك      
نػػلؿ بسػػورة: )كالضػػحى( ، كدنػػا إليػػو، كتػػدىل منهبطػػا عليػػو، كىػػو بػػاألبطح، فػػأكحى إىل عبػػده مػػا أكحػػى، قػػاؿ: 

علػى ىػذا السػبب: "كىػذا قػوؿ قػوم جيػد، إذ التكبػَت إمنػا  قاؿ لو: ىذه السورة، قاؿ اغبافظ ابن اعبلرم تعقيبان 
 .1ر عظيم أك مهوؿ"ألم يكوف غالبان 

كقيل: إف التكبَت كاف لليادة التعظيم هلل تعاىل مع التالكة لكتابو، كالتربؾ خبتم كحيو كتنليلو كالتنليػو لػو مػن       
: "إذا قػرأت القػرآف فبلغػت قصػارل اؼبفصػل، فكػرب كل سوء قالو مكي بػن أيب طالػب كىػو كبػو قػوؿ علػي 

 .2"ر باػبتماهلل، فكأف التكبَت شكر هلل كسركر كإشعا
 

 :حكمو- 

ليػو الشػػارع إأصبػع الػذين ذىبػوا إىل إثبػػات التكبػَت علػى أنػػو لػيس مػن القػرآف الكػػرًن، كإمنػا ىػو ذًكػػر، نػدب      
عنػد البػدء بػالقراءة، كلػذا مل يكتػب يف مصػحف مػن  عند ختم بعض سور القرآف الكػرًن كمػا نػدب إىل التعػوذ

بػػػػات التكبػػػػَت ـبالفػػػػة للرسػػػػم ألف مثبتػػػػو مل يػيٍلًحقػػػػو بػػػػالقرآف  ، قػػػػاؿ اعبعػػػػربم: كلػػػػيس يف إثاؼبصػػػػاحف العثمانيػػػػة
 .كاالستعاذة

سػػواء أكػػاف يف الصػػالة أك يف غَتىػػا، كصبيػػع مػػن أثبػػت  كحكمػػو أنػػو سػػنة ثابتػػة مػػأثورة عػػن رسػػوؿ اهلل      
 التكبَت لو جواز التكبَت كعدمو، كعدـ التكبَت ىو اؼبقدـ.

                                                 
المطبعة التجارية  ،هرةالقا) ،ابن الجزري، النشر في القراءات العشر. تحقي / عمي محمد الضباع ،محمد محمد 1

 .408، صهم (1427، 2ج ،الكبرى
المطبعة التجارية  ،القاهرة) ،ابن الجزري، النشر في القراءات العشر. تحقي / عمي محمد الضباع ،محمد محمد 2

 .8-2، صهم (1427، 2ج ،الكبرى
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كركده، كلقػوؿ البػلم قػاؿ يل اإلمػاـ الشػافعي: إف تركػت التكبػَت  من سبب سبق فبا ذكرناؼبا كدليل ذلك:      
 .فقد تركت سنة من سنن رسوؿ اهلل 

كركم أيضان عن البلم أنو قاؿ: ظبعت عكرمة بن سػليماف يقػوؿ: قػرأت علػى إظباعيػل بػن عبػد اهلل اؼبكػي      
لػى عبػد اهلل بػن كثػَت قػاؿ يل:  بلغت كالضحى قاؿ يل: كرب عند خاسبة كل سورة حػىت زبػتم، فػ ين قػرأت عفلما 

كرب عند خاسبة كل سورة حىت زبتم، كأخربه أنو قرأ على ؾباىد فأمره بػذلك، كأخػربه ؾباىػد أف ابػن عبػاس أمػره 
 .1مره بذلكأ بذلك، كأخربه ابن عباس أف أييب بن كعب أمره بذلك، كأخربه أف  النيب 

ٍكه موقوفػػان علػػى ابػػن عبػػاس،  البػػلم، كسػػائر النػػاس ركى تكبػػَت إالقػػاؿ ابػػن اعبػػلرم: "مل يرفػػع أحػػد حػػديث ال     
كعػػػػن أصػػػػحابو كالتػػػػابعُت   مث العجػػػػب فبػػػػن ينكػػػػر التكبػػػػَت بعػػػػد ثبوتػػػػو عػػػػن النػػػػيب ، كقػػػػاؿ "كؾباىػػػػد كغَتمهػػػػا"

 .2"كغَتىم

قاؿ ابن كثَت: "فهذه سنة تفرد هبػا أبػو اغبسػن أضبػد بػن ؿبمػد بػن عبػد اهلل البػلٌم مػن كلػد القاسػم بػن أيب      
 ، ككاف إمامان يف القراءات".بلة

ائهم كقرائهم، كثبت عن اإلمػاـ الشػافعي، كسػفياف بػن عيينػة، هكالتكبَت ثبت يف الصالة عن أىل مكة فق     
كابن جريج، كابن كثَت، كغَتىم كأيب اغبسن السخاكم، كأيب إسػحاؽ اعبعػربم كمهػا مػن أئمػة الشػافعية، كركم 

اب الشػػػافعي أنػػػو كػػػاف يفػػػيت كردبػػػا عمػػػل بػػػو يف الػػػًتاكيح يف شػػػهر عػػػن العالمػػػة أيب شػػػامة كىػػػو مػػػن أكػػػرب أصػػػح
 كمل يثبت عن اغبنفية كاؼبالكية عن التكبَت شيء يف الصالة، كثبت عن فقهاء اغبنابلة اعبواز كعدمو.؛ مضافر 

 

 :في بياف من ورد عنهم التكبير- 

صػحة استفاضػت كذاعػت  لقد صػح التكبػَت عنػد أىػل مكػة قػرائهم كعلمػائهم كأئمػتهم كمػن ركل عػنهم،     
 كانتشرت حىت بلغت حد التواتر.

كصػػح أيضػػان عنػػد غػػَتىم إال أف اشػػتهاره عػػنهم أكثػػر ؼبػػداكمتهم علػػى العمػػل " :3قػػاؿ صػػاحب غيػػث النفػػع     
إيػاه قبػل اؽبجػرة  كسػبب ذلػك كمػا قالػو الػداين: أف اسػتعماؿ النػيب خبالؼ غَتىم من أئمػة األمصػار؛  ،عليو

                                                 
 روام الحاكم وقال حديث صحيح السناد. 1
المطبعة التجارية  ،القاهرة) ،ءات العشر. تحقي / عمي محمد الضباعابن الجزري، النشر في القرا ،محمد محمد 2

 .320، صهم (1427، 2ج ،الكبرى
م(،  2004الصفاقسي عمي: غيث النف  في القراءات السب ، ت/ أحمد الحفيان، )بيروت، دار الكتب العممية،  3

 .629ص
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تػػرؾ ذلػػك بعػػد  ؼبكيػػوف، كضبلػػو خلفهػػم عػػن سػػلفهم، فلػػم يسػػتعملو غػػَتىم، ألنػػو بلمػػاف، فاسػػتعمل ذلػػك ا
 .فأخذكا باآلخرة من فعلو

كقاؿ صاحب غيث النفع أيضان: كأصبع أىل األداء على األخذ بو للبلم كاختلفوا بو لقنبػل، كالوجهػاف يف      
 الشاطبية.

 

 :صيغتو- 

ُ  » التكبَت صيغةاتفق القراء على أف  زۡ  ٱَّللَّ
َ
قبل البسملة، كاعبمهور على تعيُت ىذا اللفظ بعينو للبػلم  « َبُ أ

ُ  ََّل  »ة كال نقصػػاف، كركل بعػػض العلمػػاء عنهمػػا زيػػادة التهليػػل فتقػػوؿ كقنبػػل مػػن غػػَت زيػػاد َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ ــ َٰ ُ وَ  إَِل  ٱَّللَّ
ۡزَبُ 

َ
ُ  ََّل  »: ، كزاد بعضػهم ؽبمػا التحميػد فتقػوؿ« أ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ ُ وَ  إَِل   ٱَّللَّ

َ
دُ وَ  ۡزَبُ أ ٕۡ ِ ٱۡحَ ، إال أف التهليػل « َّلِلَّ

، لكػػن أجػػاز العلمػػاء عنهمػػا مػػن طػػرؽ أخػػرل اكالتحميػػد مل يثبتػػا عػػن البػػلم كقنبػػل مػػن طريػػق الشػػاطبية بػػل ثبتػػ
 -بػػُت التكبػػَت كالتهليػػل كالتحميػػد حػػُت اعبمػػع-ؿبػػل ذكػػر، كمػػا جيػػب الًتتيػػب  مػػا مػػن الشػػاطبية ألنػػوالقػػراءة هب

 .ديحمتمث يثلث بال بالتهليل مث يثٍتَت بالتكبفيبدأ القارئ 

كىل االقتصػار لػو ينبغي العلم أف التحميد لقنبل ليس من طريق الشاطبية كال من طريق النشػر، فػاألى  -مالحظة:
 .إذا قرئ لو بالتكبَت؛ على التكبَت لوحده أك عليو مع التهليل

 
 :في موضع ابتدائو وانتهائو- 

، فػػػذىب فريػػػق إىل أف ابتػػػداءه مػػػن أكؿ سػػػورة كالضػػػحى 1كبػػػَت كانتهائػػػواختلػػػف العلمػػػاء يف موضػػػع ابتػػػداء الت
إىل أف ابتػػداءه مػػن آخػػر كالضػػحى كانتهػػاءه آخػػر النػػاس، كمنشػػأ  ثػػافو كانتهػػاءه أكؿ سػػورة النػػاس، كذىػػب فريػػق 

                                                 
لى أي موض  ينته ئاختمح رواة التكبير من أي موض  يبتد 1 ي، فروى الجمهور من أول )الشرح( ومن آخر القارئ وا 

)الضحى( عمى خالح مبنام هل التكبير  ول السورة أو رخرها، ونص صاحب المستنير عمى أنه من أول )الشرح( 
 ،وصاحب الجام  ،وأبو الحسن الخياط ،وصاحب التجريد ،والحافظ أبو العالء ،في اإلرشاد القالنسي وكذا أبو العز

 ،ووالدم أبو الطيب ،وكذا شيخه أبو الحسن بن غمبون ،)الضحى( قضى به صاحب التيسيروغيرهم، ومن آخر 
 ،والهذلي ،ومكي في التبصرة ،وأبو معشر ،وابن بميمة ،وصاحب الهادي ،وصاحب الهداية ،وصاحب الكافي

أ ابن الفحام وبه قر  ،وغيرهم، وروى آخرون بأن التكبير من أول )الضحى( وهو في الروضة  بي عمي ،والشنبوذي
، وفي كفايته، القالنسي وأبو العالء الحافظ، وفي إرشاد أبي العز ،وبه قط  صاحب الجام  ،الفارسي والمالكي مىع

وفي المستنير آخر السورة وعن البسممة وعن أول السورة نص عميه ابن مؤمن في كنزم وكل من الفارسي والجعبري 
ول وجه لمنعه بل كل من هذم ا وجه  ،ومنعه مكي أيضاً  ،م الشاطبيوهو ظاهر من كالم الداني في جامعه ومن كال
]ؿبمد بن اعبلرم، تقريب النشر يف القراءات العشر. ربقيق/ عبد اهلل ؿبمد  انظر:السبعة جائزة وبها قرأ ابن الجزري وبه أخذ". 

 .[ )بتصرؼ(.208ىػ (، ص 1423اػبليلي. )بَتكت، دار الكتب العلمية، 
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ؼبا قرأ عليو جربيل سورة كالضحى كػرب عقػب فػراغ جربيػل مػن قػراءة ىػذه السػورة مث  ىذا اػبالؼ أف الرسوؿ 
 ؟. ىو، فهل كاف تكبَته لقراءتو ىو أك ػبتم قراءة جربيل  الرسوؿ  قرأىا

لبػػدء قراءتػػو يػػرل أف التكبػػَت مػػن أكؿ الضػػحى كانتهػػاءه أكؿ النػػاس، كمػػن ذىػػب  فمػػن ذىػػب إىل أف تكبػػَته 
يػرل أف ابتػداءه آخػر الضػحى كانتهػاءه آخػر النػاس، كمل يػذىب أحػد  ػبتم قراءة جربيل  إىل أف تكبَته 

 ابتداء التكبَت من آخر الليل. إىل أف
عبػػارة ابػػن ، لػػنص أف التكبػػَت يبػػدأ مػػن آخػػر سػػورة كالضػػحى إىل آخػػر سػػورة كالنػػاس –كاهلل أعلػػم  – شػػهركاأل

قدامة يف اؼبغٍت: "كاستحسن أبو بكر التكبَت عند آخر كل سورة من الضػحى إىل آخػر القػرآف؛ ألنػو ركم عػن 
 .1بذلك ركاه القاضي يف اعبامع " فأمره أنو قرأ على النيب  أيب بن كعب 

 كلكننا يف ىذا الكتاب سنأخذ بالرأيُت، لتعم الفائدة.
 

 :في بياف أوجهو- 

 :، كىي كالتايلفبتنع كاحد كجو، ك جائلة أكجو نقلية سبعةىناؾ شبانية أكجو عقلية للتكبَت بُت السورتُت، منها 
 التكبَت ألكؿ السور. تقدير أفٌ  كجهاف منها على - أ

 السور. خرالتكبَت آلتقدير أٌف ها على كجهاف من - ب

 السور. أكؿ السور كآخرعلى تقدير  مشًتكةثالثة أكجو منها  - ت

 كجو كاحد فبتنع. - ث

ۡث    :كمثػػاؿ ذلػػك بػػُت الضػػحى كالشػػرح ــّدِ ٍَ وََع ِــ ــحِ َرّب َٕ ــة ثِِ٘ۡك َّٔ
َ
ُ **   ٫َوأ ۡزــَبُ  ٱَّللَّ

َ
ِ  ** 2أ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ َ  ** ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ٓۡ س َ ل
َ
ٍَ َضۡدَرَك أ َ ۡح ل  . ١َۡشَ

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
مكتبة  الرياض،)محمد سالم محيسن و شعبان محمد إسماعيل،  /ابن قدامة، الم ني، صححه ن أحمد،عبد ا ب 1

 .172ص، (م1980، 1جالرياض الحديثة، 

صي ة التكبير هنا هي واحدة من الصيغ الثالثة التي تم الحديث عنها، وبناء عمى ذلك يجوز أي من هذم الصيغ،  2
 .فإني أريد التكبير عمى إطالقه، بمعنى أي صي ة من الصيغ الثالث -بعد ذلك–كما أنني إذا قمت التكبير 
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 :مرتبة حسب القراءة كما يلية أوجو الجائزة سبعو ال
 

 أكؿ السورة  .   البسملة    كقف      التكبَت      كقف      آخر السورة      كقف       .1
 

 .أم الوقف على صبيع األطراؼ
 

 أكؿ السورة  .      كصلالبسملة    التكبَت      كقف         آخر السورة      كقف        .2
 

 .تكبَت، ككصل البسملة بأكؿ السورةأم الوقف على آخر السورة، كعلى ال
 

 أكؿ السورة  .     كقفالبسملة       آخر السورة      كقف        التكبَت      كصل      .3
 

 ؿ السورة.كفصل البسملة عن أك تكبَت بالبسملة، ال ككصلأم الوقف على آخر السورة، 
 

 أكؿ السورة  .      كصل البسملة      آخر السورة       كقف       التكبَت      كصل      .4
 

 .ككصل البسملة بأكؿ السورة تكبَت بالبسملة،ال ككصلأم الوقف على آخر السورة، 
 

 ورة  .أكؿ الس    البسملة   كقف      التكبَت      كقف          كصلآخر السورة         .5
 

 أم كصل آخر السورة بالتكبَت كالوقف عليو، كفصل البسملة عن أكؿ السورة.
 

 .  أكؿ السورة      كصلالبسملة         التكبَت      كقف         كصلآخر السورة        .6
 

 أم كصل آخر السورة بالتكبَت كالوقف عليو، ككصل البسملة بأكؿ السورة.
 

 .   أكؿ السورة     كصلالبسملة          كصلالتكبَت              لكصآخر السورة         .7
 

 .أم كصل اعبميع
 

 :فهو -العقلي- الممتنع الثامنأما الوجو 
 كصل آخر السورة بالتكبَت مع البسملة كالوقوؼ عليها، ألف ذلك إيهامان بأف البسملة آلخر السورة.        

 

 :مهمة أمور
 لى اعتبار أف التكبَت لبداية السور.الوجهاف الثالث كالرابع ع 
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 السور. خرالوجهاف اػبامس كالسادس على اعتبار أف التكبَت آل 

  اؼبتبقية كىي: األكؿ كالثاين كالسابع، ىي أكجو مشًتكة بُت بداية السور كهنايتها.الثالثة األكجو 
 

 :1لطيفة
 َت آلخػػر السػػور، فيكػوف لػػو األكجػػو التاليػػةأكجػو التكبػػَت بػػُت النػاس كالفاربػػة كذلػػك إذا كػاف مػػنهج القػػارئ التكبػ

 :مرتبة حسب القراءة
 

 البسملة   كقف      أكؿ الفاربة  .    آخر الناس       كقف        التكبَت      كقف     .1
 

 .أم الوقف على صبيع األطراؼ
 

 لفاربة  .البسملة   كصل      أكؿ ا    آخر الناس       كقف        التكبَت      كقف     .2
 

 .بػػ )اغبمد هلل رب العاؼبُت(، كعلى التكبَت، ككصل البسملة )من اعبنة كالناس(أم الوقف على 
 

 آخر الناس       كصل        التكبَت      كقف      البسملة    كقف      أكؿ الفاربة  .  .3
 

 .مد هلل رب العاؼبُت()اغببالتكبَت كالوقف عليو، كفصل البسملة عن  )من اعبنة كالناس(أم كصل 
 

 آخر الناس       كصل        التكبَت      كقف      البسملة    كصل     أكؿ الفاربة  .  .4
 

 .بػػ )اغبمد هلل رب العاؼبُت(بالتكبَت كالوقف عليو، ككصل البسملة  )من اعبنة كالناس(أم كصل 
 

 البسملة    كصل     أكؿ الفاربة  .آخر الناس      كصل         التكبَت      كصل        .5
 

 .أم كصل اعبميع
 

لػذىين مهػا ألكؿ السػور، إذ مل يقػل أحػد مػن العلمػاء أف لأهنا طبسة أكجو فقػط، كذلػك ب سػقاط الػوجهُت ا نتبون
 التكبَت ألكؿ الفاربة.

ءة سػػػورة بقػػػراالقػػػارئ يبػػدأ  األىكىل بعػػد ىػػػذه األكجػػػو اػبمسػػة كمػػػا كردت النصػػػوص علػػى ذلػػػك ضػػػمنان: أف     
مػا يعػرؼ  كىػو حسب العدد الكويف كأربع حسب العدد اؼبكي، من سورة البقرةاألكىل مس آيات اػبالفاربة، ك 

 .كما نص عليو القراء، أم أنو خيتم مث يعود مرة أخرل إىل ختمة جديدة  (اؿ اؼبرربلبػ )اغب
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 :2لطيفة
التكبػَت ألكؿ السػور، فيكػوف لػو مػع  بأم سورة من سور اػبػتم ككػاف مػنهج القػارئ -بعد قطع- يف حاؿ البدء

 :مرتبة حسب القراءة التالية الثمانية االستعاذة األكجو
 

 االستعاذة       كقف         التكبَت      كقف       البسملة    كقف      أكؿ السورة  .  .1
 

 .أم الوقف على صبيع األطراؼ
 

 البسملة   كصل      أكؿ السورة  .      االستعاذة       كقف         التكبَت      كقف    .2
 

 .تكبَت، ككصل البسملة بأكؿ السورة، كعلى الاالستعاذةأم الوقف على 
 

 البسملة   كقف      أكؿ السورة  .       كصلالتكبَت               كقفاالستعاذة         .3
 

 فصل البسملة عن أكؿ السورة.، ك اكالوقف عليهبالبسملة التكبَت  االستعاذة، ككصلالوقف على أم 
 

 البسملة   كصل     أكؿ السورة  .       كصلالتكبَت               كقفاالستعاذة         .4
 

 ، ككصل البسملة بأكؿ السورة.بالبسملةالتكبَت  االستعاذة، ككصلالوقف على أم 
 

 أكؿ السورة  .      كقف البسملة         كقفكصل      التكبَت           االستعاذة        .5
 

 .كفصل البسملة عن أكؿ السورةبالتكبَت كالوقف عليو،  االستعاذةأم كصل 
 

 البسملة   كصل      أكؿ السورة  .     االستعاذة          كصل      التكبَت      كقف     .6
 

 .بالتكبَت كالوقف عليو، ككصل البسملة بأكؿ السورة االستعاذةأم كصل 
 

 البسملة   كقف      أكؿ السورة  .   ستعاذة          كصل      التكبَت      كصل    اال   .7
 

 .، كفصل البسملة عن أكؿ السورةبالبسملةالتكبَت  ككصل بالتكبَت االستعاذةأم كصل 
 

 البسملة   كصل      أكؿ السورة  .    االستعاذة          كصل      التكبَت      كصل      .8
 

 ل اعبميع.أم كص
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 مالحظات:
، فلػػو أف يقػػف علػػى آخػػر السػػورة كيقػػف علػػى التكبػػَت، أك يقػػف قطػػع القػػراءةإذا أراد القػػارئ  (1

، كإذا أراد البػػدء بعػػد ذلػػك ، إذا كػاف منهجػػو التكبػػَت آلخػػر السػوربوصػل آخػػر السػػورة بػػالتكبَت
 .بسورة أخرل من سور اػبتم بسمل من غَت تكبَت

لتكبػَت ألكؿ السػور، كأراد أف يقطػع قراءتػو، فلػو أف يقػف علػى أما إذا كاف منهج القػارئ ا     
آخػػر السػػورة مػػن غػػَت تكبػػَت، كإذا أراد البػػدء بعػػد ذلػػك بسػػورة أخػػرل مػػن سػػور اػبػػتم كػػرب  قبػػل 

 البسملة.

يف آخر سورة العلق ييكربِّ تكبَتتػُت، األكىل آلخػر السػورة، كالثانيػة لسػجدة الػتالكة، كبعػد الرفػع  (2
كؿ القػػػدر بػػػدكف تكبػػػَت، كلػػػو الوقػػػف علػػػى البسػػػملة أك كصػػػلها بػػػأكؿ مػػػن السػػػجود يبسػػػمل أل

 القدر.

، فيكوف ىناؾ التقػاء سػاكنُت بينهػا كبػُت لفػظ اعباللػة، كييبػٌت علػى ان السورة ساكن آخرإذا كاف  (3
قولػو  ذلك كسػر السػاكن األكؿ كحػذؼ مهػلة الوصػل مػن لفػظ اعباللػة مػع ترقيػق المػو، يف كبػو

َٕ }  تعػاىل: ة ثِِ٘ۡك َّٔ
َ
ٍَ َوأ ُ **  وََعـّدِثِ  حِ َرّبِـ ۡزـَبُ  ٱَّللَّ

َ
ٍَ } قولػو تعػاىل: ، ككبػو { أ ِإَوََلَٰ َرّبِـ

ُ **  وَعرَۡمتِ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
َۢا} قولو تعاىل: ، ككبو { أ اثَ َّٜ ۥ ََكَن دَ ُٙ ُ **  إَِّٗ ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 .{ أ

ُت، كنربػػذؼ كاك الصػػلة اللتقػػاء السػػا ، موصػػولة بػػواك لفظيػػة السػػورة ىػػاء ضػػمَت آخػػرإذا كػػاف  (4
ُٙ } ، يف كبػو قولػو تعػاىل: ع تفخيم الـ لفظ اعباللة لوقوعو بعد ضػمػػػػػػػػم ٖۡ َخِِشَ َربَّـ َٕ ِ ٍَ ل ِ َٰل  َذ

 ** ُ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
ا يََرهُ } ، ككبو قولو تعاىل: { أ ة  ََشّّٗ ةَل َورَّ ٌَ ِٔۡس  ِۡ َٕ ٖ َحۡك َٔ ُ **  َو ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 .{ أ

ُٓ مػػع كجػػو التهليػػل، كبػػو قولػػو تعػػاىل: } ، كجػػب إدغامػػو ان إذا كػػاف آخػػر السػػورة تنوينػػ (5 ــ ُٛ  ۥوََضَكَْ
ُزٜل  

ۡ
أ َّٔ َكۡطه   ُ  َّلَّ **  ََ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ ُ وَ  إَِل ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 {. أ

 ََّل  »، سػػواء يف ، ألنػػو مػػن بػػاب مػػد التعظػػيمأجػػاز بعػػض العلمػػاء القصػػر كالتوسػػط يف التهليػػل (6
 ُ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ ُ وَ  إَِل ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
ُ  ََّل  »، أك يف « أ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ ُ وَ  إَِل ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
دُ وَ  أ ٕۡ ِ ٱۡحَ  .« َّلِلَّ

للتكبػػَت نوعػػاف: النػػوع األكؿ يسػػمى بػػالتكبَت اػبػػاص، كىػػو خػػاص بسػػور اػبػػتم، كىػػي السػػور  (7
مػن التكبػَت العػاـ كىػو ألكائػل سػور القػرآف صبيعهػا اؼبشهورة من الضحى للنػاس، كالنػوع الثػاين: 

، فػال تكبػَت يف أكؽبػاباسػتثناء سػورة التوبػة،  -قبػل البسػملة-آف الكرًن أكؿ الفاربة إىل آخر القر 
 .من اقًتانو بالبسملةللتكبَت البد إذ ليس ؽبا بسملة، ك 

 
 ( يف هناية األصوؿ. 2انظر أمنوذج ) ؼبعرفة صبيع األكجو بطريقة اعبمع مع )التهليل أك التحميد(، 
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 ة فوائد:أربع
 بػػػػػات التكبػػػػػَت ـبالفػػػػػة للرسػػػػػم ألف مثبتػػػػػو مل يلحقػػػػػو بػػػػػالقرآف  قػػػػػاؿ اإلمػػػػػاـ اعبعػػػػػربم: كلػػػػػيس يف إث

 كاالستعاذة.

 تيػػاف هبػػا كلهػػاتكبػػَت اخػػتالؼ ركايػػة حبيػػث يلػػـل اإلقػػاؿ ابػػن اعبػػلرم: لػػيس االخػػتالؼ يف أكجػػو ال 
 بُت كل سورتُت، كإف مل يفعل كاف اختالالن يف الركاية بل ىو اختالؼ زبيَت.

 غبمدلة من أكؿ الضحى، ألف صاحبو مل يذكره فيو.قاؿ ابن اعبلرم يف النشر: ديتنع كجو ا 

  غبكػم التكبػػَت يف الصػالة، فقػػد ركل السػخاكم عػػن أيب ؿبمػد اغبسػػن بػن ؿبمػػد بػن عبػػد بالنسػبة
اهلل القرشي أنو صلى بالناس الًتاكيح خلف اؼبقاـ باؼبسجد اغبراـ، فلما كانت ليلة اػبتم كػرب  مػع 

، فلمػا سػل م إذا باإلمػاـ أيب عبػد اهلل ؿبمػد بػن إدريػس خاسبة كالضحى إىل آخر القػرآف يف الصػالة
 الشافعي رضي اهلل عنو قد صلى كراءه، قاؿ: فلما أبصرين، قاؿ: أحسنت، أصبت السنة.
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 ابن كثير حفصاً اإلماـ كلمات مطردة خالف فيها 
 .{ ُيَٜت بِ }  :نكران، ىكذاسواء أكاف معرفان أك م، ( ُبُيَٜت  ) لفظ بكسر الباء يف قرأ ابن كثَت (1

 .{ ُيٜن  وَخِ }  :ىكذاسواء أكاف معرفان أك منكران، ، ( ُخُيٜن   )يف لفظ  بكسر العُتقرأ ابن كثَت  (2

 .{ ُت ََيۡصِ }  :ىكذاكرد،  كيف ( ََيَۡصُت  ) يف لفظ بكسر السُتقرأ ابن كثَت  (3

 .{ خ  ُٔ }  :ىكذا، ردكيف ك   ( ِٔخ   )لفظ  بضم اؼبيم يف قرأ ابن كثَت (4

ُرونَ  )لفظ بتشديد الذاؿ يف قرأ ابن كثَت  (5 ََّ ُرونَ دَذَّ }  :ىكذاكرد،  حيث ( دََذ ََّ }. 

ُدِس  )لفػظ ب سػكاف الػداؿ يف قرأ ابػن كثػَت  (6 ٌُ ـدۡ }  :ىكػذا، يف مواضػعو األربعػة ( ٱّۡ ٌُ كىػي {،  ِس ٱّۡ
 .[ القيٍدس كالقيديس] ك  [اغبيٍلم كاغبيليم ] ت العرب يقولوف الغة من لغ

يِّٖ ثَت بليادة ألف بعد الكاؼ ككسر اؽبملة كحػذؼ اليػاء يف لفػظ )قرأ ابن ك (7
َ
ـأ ( سػواء أىسيػًبق بػواك  ََ

ٓ وَ أك بفاء، يف مواضعو السبعة، ىكذا: }  ِ ََك  {، كال خيفى اؼبتصل. ٖن

َُٰجــَِنَّ  )لفػػظ بكسػػر اليػاء يف قػرأ ابػػن كثػَت  (8 َُٰجــَِنِّ ، ىكػذا: } حيػػث كرد ( َ  موضػػعُت يف  باسػػتثناء { َ 
َُٰجـَِنۡ  ) :ف ف ابن كثَت براكييػو أسػكن اليػاء ىكػذا 13كؿ يف اآلية لقماف، األ  17(، كالثػاين يف اآليػة  َ 

َُٰجَِنۡ  ىكذا: ) الياء قنبلفقد أسكن  َُٰجَِنَّ  ) :، كفتحها البلم كحفص ىكذا( َ   َ .) 

ككيفمػػػا  ت{ حيػػػث كرد ينػىػػػٌلؿ، تنػىػػػٌلؿ، ننػىػػػٌلؿ، منػىٌلؽبػػػا، منػىػػػٌلؿ}  األلفػػػاظ اػبمسػػػة كىػػػي:قػػػرأ ابػػػن كثػػػَت  (9
، ككػذلك إذا شػددت 93 + 82 اإلسػراء آيػة يموضػع باسػتثناء ب سكاف النوف كزبفيػف الػلام؛ تكرد

 .8التاء للبلم كبو موضع اغبجر آية 

َِ )قرأ ابن كثَت لفظ  (11 َِ صَ ، ىكذا: } سم أعجميإشارة إىل أف أصل االبفتح اعبيم،  (ِصۡبِي  {. ۡبِي

ةَ )قػػرأ ابػػن كثػػَت لفػػظ  (11
َ
ــأ مػػن الواقعػػة،  62مػػن الػػنجم ، كآيػػة  47العنكبػػوت ، كآيػػة  مػػن 21آيػػة  (ٱّنَّۡش

ةَ ٱّنََّشَٰٓ قرأىا بفتح الشُت كألف بعدىا، كتكوف من باب اؼبتصل، ىكذا: } 
َ
 {. أ

ُػ  )يف ]  (12 ُ
ۖ  )البقرة،  من 245 آية ( َوَيۡجط  َؽحّٗ ۡ

طَۜۡيِؽُرونَ  )األعػراؼ،  مػن 69 آية ( ثَط  ُٕ ۡ  37 آيػة ( ٱل
 أمػػػا يفك أمػػػا قنبػػػل فقرأىػػػا بالسػػػُت؛ فقػػػط،  ضػػػع الثالثػػػة السػػػابقة بالصػػػادقػػػرأ البػػػلم اؼبواالطػػػور [،  مػػػن

َطۡيِؽرٍ ) ُٕ ِ  ىذا اؼبوضع بالصاد، كحفص.ابن كثَت براكييو  الغاشية، فقرأ من  24 آية ( ث

َٰتِ  )لفظ بسكوف الطاء يف  البزيقرأ  (13  .{ َنَٰتِ ُخؽۡ } ىكذا: ، يف مواضعو اػبمسة ( ُخُؽَن

 .{ َسََٰط ِض  } ىكذا: منكران، معرفان أك  ، سواء أكاف( ِضَسََٰط  )فظ ل بالسُت بدؿ الصاد يف قنبلقرأ  (14

 
 امػتػحػاف تػنػشػيػطي ( القادـ لقاء) ال

 
 ( النهائيمػتػحػاف اال تحديد موعد)  
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 -(: 1ملحق رقم ) 
 -شرح فكرة الرسم التوضيحي : -أواًل :

فهػم اعبميػع موضػوعان يعتػرب مػن اؼبواضػيع كانت فكرة الرسم التوضيحي من منطلػق تبسػيط اؼبعلومػة، كأف ي      
اؼبهمة يف علم التجويد كالقراءات، ف ذا أردنا أف نعرؼ العالقة بُت أم حػرفُت فيكػوف مػن السػهل الرجػوع ؽبػذا 

 الرسم التوضيحي كمعرفة العالقة دبجرد النظر إىل اػبانة اليت يتقاطع عندىا خطا التقاء اغبرفُت .
ؼ العالقػة بػُت حػرؼ القػاؼ كحػرؼ الشػُت، ننظػر يف الرسػم التوضػيحي إىل حػرؼ فمثالن لو أردنا أف نعر      

، مث ننظػػػر إىل حػػػرؼ الشػػػُت عكػػػس –كلنػػػا اػبيػػػار يف ذلػػػك  –القػػػاؼ سػػػواء يف اغبػػػركؼ العموديػػػة أك األفقيػػػة 
 العمود اؼبختار، دبعٌت أننا لو أخذنا القاؼ من اغبركؼ العمودية فنأخػذ الشػُت مػن اغبػركؼ األفقيػة، كالعكػس

صحيح، مث ننظر إىل نقطة التالقي، ف ذا كاف لوف اؼبربع الػذم التقيػا فيػو ] أسػود [ معػٌت ذلػك أهنمػا متمػاثالف 
(، كإذا كػاف شػكل اؼبربػع ] قطريػان مػائالن زىػرم اللػػوف [  –أم مػع القػاؼ كالشػُت  –) كىػذا مل يتحقػق معهمػا 

اؼبربػػع ] فارغػػان أبػػيض اللػػوف [ معػػٌت ذلػػك  معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متجانسػػاف ) كىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف
أهنمػػا متباعػػداف ) كىػػذا مل يتحقػػق معهمػػا (، كإذا كػػاف لػػوف اؼبربػػع ] أزرؽ [ معػػٌت ذلػػك أهنمػػا متقاربػػاف ) كىػػذا 

 ما ربقق بينهما (، انظر التطبيق يف الشكل التايل.
 

 أ  ىػ  ع  ح  غ  خ  ؽ  ؾ  ج  ش  ض  ؿ  ف  ر  ط ...... إخل          
 أ

 ىػ
 ع
 ح
 غ
 خ

 فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف              ؽ    
 ؾ

 ج                                                         
 خط التماثل          فايعٍت أف القاؼ كالشُت متقارب أزرؽاللوف          ش    

 ض
ثػػل الػػذم ينتصػػف اللػػوف األسػػود ] كىػػذا مػػا عيػػرب عنػػو بػػاػبط لػػو قسػػمنا الرسػػم التوضػػيحي خبػػط التما مالحظػػة:

 اؼبتقطع يف الشكل السابق [، لوجدنا أف جلئي الرسم التوضيحي متطابقاف يف صبيع اغبركؼ كاؼبربعات.
 :ىو الشكل التايل الرسم التوضيحيالرسم التوضيحي :  -ثانياً:
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 متباعداف            فامتقارب         ف امتجانس          ف متماثال       مفتاح الرسم التوضيحي: 

 يَ  وَ  المد ب ـ ؼ ث ذ ظ ز س ص ت د ط ر ف ؿ ض ش ج ؾ ؽ خ غ ح ع ىػ أ 
                              أ

                              ىػ
                              ع
                              ح
                              غ
                              خ
                              ؽ
                              ؾ
                              ج
                              ش
                              ض
                              ؿ
                              ف
                              ر
                              ط
                              د

                              ت
                              ص
                              س
                              ز
                              ظ
                              ذ

                              ث
                              ؼ
                              ـ

                              ب
                              المد

                              وَ 
                              يَ 

 الدرر الحساف في القراءات العشر للقرآف
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 -(: 2ملحق رقم ) 
 لفظة، توزعت على كاحد كأربعُت موضعان، كبياهنا كالتايل:  13تاء التأنيث اؼبفتوحة ) اؼببسوطة ( كردت يف 

ُخ ] (1 َٕ ِ ٍَ ٱۡحُۡصَِنَٰ } [ يف موضع كاحد، كىو: ََك ِ ُخ َرّب َٕ ِ ۡخ ََك َّٕ  .من األعراؼ 137آية  { َوَت
ِ َخۡيٞ } : د، كىو[ يف موضع كاحثٌَِيَُّخ ] (2 ـ ثٌَِيَُّخ ٱَّللَّ  ٔ ٘ـُذٓ  َُ ٓۡ إِن  َِِٔ٘يۚٓ َُّّسـ مػن  86آيػة  { ۡؤ

 .ىود
ۖ  ًُرَُّت َخۡي  } [ يف موضع كاحد، كىو: ًُرَُّت ] (3 ٍَ َ  .من القصص 9آية  { َّلِ َول
ۚٓ وِۡؽَرَت ٱ} [ يف موضع كاحد، كىو: وِۡؽَرَت ] (4 ة َٛ ََِّّت َذَؽَر ٱۡلَّةَس َقَْۡي ِ ٱ  .ن الرـكم 30آية  { َّللَّ
ً ٜمِ } [ يف موضع كاحد، كىو: َشَضَرَت ] (5  .من الدخاف 43آية  { إِنَّ َشَضَرَت ٱلزَّ
َُّ٘خ ] (6 َُّ٘خ َٗكِيم  } : [ يف موضع كاحد، كىووََص  .من الواقعة 89آية  { وََرۡوٞح َوَرۡيَعةٞن وََص
ََ٘خ ] (7 َسَٰنَ } [ يف موضع كاحد، كىو: ٱۡب ٕۡ ََ٘خ ِق َٓ ٱۡب  .حرًنمن الت 12آية  { َوَمۡرَي
ََ٘خ ] (8 ِۡ ذَ } [ يف موضعُت، كمها: َّّۡك ِٛ َّٓ َٗبَۡذ َِٰذبِيَ ُث ِ َۡعَ ٱَّۡك ََ٘خ ٱَّللَّ َّّۡك مػن آؿ  61آيػة  { َ٘ۡضَكِ 

َِٰذبِيَ } عمراف، ك َٖ ٱَّۡك ِٔ ِ َقَْۡيِٙ إِن ََكَن  ََ٘خ ٱَّللَّ نَّ َّۡك
َ
َِٕصُح أ  .من النور 7آية  { َوٱَّۡذَٰ

ۡكِطَيخِ ] (9 َٔ ۡكِطَيِخ ٱلرَُّشِٜل  وَ } [ يف موضػعُت، كمهػا: َو ۡكِطـَيِخ }  مػن اجملادلػة، ك 8آيػة  { َٔ َٔ َو
 .من اجملادلة 9آية  { ٱلرَُّشٜلِ 

َُّ٘خ ] (10 ِّـيَ }  [ يف طبسة مواضع، كىي:ُش وَّ
َ
َُّ٘خ ٱِۡل ـۡد َمَغـۡخ ُشـ ٌَ  مػن األنفػاؿ، ك 38آيػة  { َذ

َّ٘خِ } َِّيۚٓ وََْـٖ َتِـَد لُِصـ وَّ
َ
ََّ٘خ ٱِۡل ُروَن إَِّلَّ ُش ـُ ِۡ يَ٘ َٛ ِ  َذ َِّ٘خ ٱَّللَّ ۖ َوَّـٖ َتِـَد لُِصـ ِ َتۡجـِديَلّٗ ٱَّللَّ

ََِّّت ًَۡد َخَْۡخ ِِف ِقَجةدِهۦِۖ }  من فاطر، ك 43آية  {َُتِٜۡيًَل  ِ ٱ ََّ٘خ ٱَّللَّ  .من غافر 85آية  { ُش
ِۚٓ } [ يف سبعة مواضع، كىي: رَۡسََخ ] (11 ٍَ يَرُۡصَٜن رَۡسََخ ٱَّللَّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
 إِنَّ }مػن البقػرة، ك 218آية  { أ

ِ ًَرِيـتٞ  ۡعِصـنِيَ  رَۡسََخ ٱَّللَّ ُٕ ۡ َٖ ٱل ِـ ۥ }  مػن األعػراؼ، ك 56آيػة  { ّٔ ُٙ َُٰذـ ِ َوَبرََك رَۡسَـُخ ٱَّللَّ
َِ ٱۡۡلَۡيِخ   ۡٚ

َ
ٓۡ أ ٓ }  من ىػود، ك 73آية  { َقَْۡيُس ٍَ َخۡجَدهُۥ َزَكرِيَّـة ِ ُر رَۡسَِخ َرّب َۡ مػن  2آيػة  { وِ

ۡر إََِلَٰٓ َءاَثَٰرِ رَۡسَِخ ك }  مرًن، ـُ ِ وَعٗ ، ك 50آية  { ٱَّللَّ ۚٓ }  من الرـك ٍَ ِ َٜن رَۡسََخ َرّب ُٕ ِص ٌۡ ٓۡ َح ُٚ
َ
 {أ

ُكٜنَ } من اللخرؼ، ك 32آية  َٕ ة ََيۡ َّٕ ٍَ َخۡيٞ ّمِ ِ  .من اللخرؼ 32 آية { َورَۡسَُخ َرّب
ُت ] (12

َ
ــَرأ ــَسَٰنَ } [ يف سػػبعة مواضػػع، كىػػي: ٱۡم ٕۡ ُت ِق

َ
ــَرأ ــِخ ٱۡم مػػن آؿ عمػػراف،  35آيػػة  { إِۡو ًَةَّ

ُت ك}
َ
َٰوُِد َذذَ  ٱۡمَرأ َكزِيزِ دَُس

ةٱّۡ َٛ َٰ َكزِيـزِ }  من يوسف، ك 30آية  { ى
ُت ٱّۡ

َ
 51آيػة  { ًَةَّـِخ ٱۡمـَرأ

نَ }  من يوسف، ك ٜۡ ُت وِرَۡق
َ
َٖ }  مػن القصػص، ك 9آيػة  { َوًَةَِّخ ٱۡمَرأ ِيـ َسَلّٗ َِّّلَّ َٔ  ُ َۡضََب ٱَّللَّ

َت لُـٜط   
َ
َت ُٜٗح  َوٱۡمـَرأ

َ
َٖ }  ، كمػن التحػرًن 10آيػة  { َزَىُرواْ ٱۡمَرأ ِيـ ـَسَلّٗ َِّّلَّ َٔ  ُ َوَۡضََب ٱَّللَّ

نَ  ٜۡ َت وِرَۡق
َ
ٜاْ ٱۡمَرأ ُ٘ َٔ  .من التحرًن 11آية  { َءا
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ــَخ ] (13 َٕ ٓۡ } [ يف أحػػد عشػػر موضػػعان، كىػػي: ِٗۡك ــۡيُس ِ َقَْ ــَخ ٱَّللَّ َٕ ــُرواْ ِٗۡك َُ مػػن  231آيػػة  { َوٱۡو
َُ }  البقرة، ك ٓۡ َوٱۡو ِ َقَْـۡيُس ـَخ ٱَّللَّ َٕ َٖ }  عمػراف، ك مػن آؿ 103آيػة  { ُرواْ ِٗۡك ِيـ ـة ٱَّلَّ َٛ ح 

َ
أ َٰٓ َ

 ۡٓ ِ َقَْۡيُس َخ ٱَّللَّ َٕ ُرواْ ِٗۡك َُ ٜاْ ٱۡو ُ٘ َٔ ِ ُزۡىـرّٗ }  من اؼبائدة، ك 11آية  { َءا ـَخ ٱَّللَّ َٕ ٜاْ ِٗۡك ُ ل  { اثَدَّ
ۗ }  مػػن إبػػراىيم، ك 28آيػػة  ٓ ة َٚ ِ ََّل ُُتُۡطــٜ ــَخ ٱَّللَّ َٕ واْ ِٗۡك ك مػػن إبػػراىيم،  34آيػػة  { ِإَون َتُكــد 

ــ} َٕ ــُرونَ َوبِِ٘ۡك ٓۡ يَۡسُى ــ ُٚ  ِ َّٓ }  مػػن النحػػل، ك 72آيػػة {  ِخ ٱَّللَّ ــ ِ ُث ــَخ ٱَّللَّ َٕ ــَٜن ِٗۡك َحۡكرِوُ
ة َٛ ُُِروَج ُرواْ }  من النحػل، ك 83آية  {يُ٘ ُُ ٓۡ إِيَّةهُ َتۡكُجُدونَ َوٱۡش ُ٘ذ َُ ِ إِن  َخ ٱَّللَّ َٕ  114آيػة  { ِٗۡك

ِ }  من النحػل، ك ِخ ٱَّللَّ َٕ ِ } مػن لقمػاف، ك 31آيػة  { َتۡرِي ِِف ٱۡۡلَۡعرِ ثِِ٘ۡك ـَخ ٱَّللَّ َٕ ُرواْ ِٗۡك َُ ٱۡو
 ٓۚ ۡٓ ُ٘ـٜنٍ }  مػن فػاطر، ك 3آيػة  { َقَْۡيُس ٖ  َوََّل َدۡ ٍَ ثَِسةِٚ ِ ِخ َرّب َٕ َٗخ ثِِ٘ۡك

َ
ةٓ أ َٕ ِۡر َذ َّ آيػة  { وََذ

 من الطور. 29

ادان ىنػاؾ بعػض التػاءات األخػرل الػيت رظبػت مفتوحػة ) مبسػوطة ( بسػبب قراءهتػا صبعػان يف قػراءة كإفػر  :مالحظة
 ألفاظ، توزعت على اثٍت عشر موضعان، كبياهنا كالتايل: 7يف قراءة أخرل، كقد كردت يف 

ُٜ٘نَ } [ يف موضع كاحد، كىو: ٱُّۡنُرَفَٰخِ ] - أ ِٔ َِٰخ َءا ٓۡ ِِف ٱُّۡنُرَف ُٚ من سبأ، حيث تقػرأ  37آية  { َو
 ( يف قراءة ضبلة الليات.خِ ٱُّۡنُروَ )

ــخ  ] - ب َ٘ ِ ٓۡ } [ يف موضػػع كاحػػد، كىػػو: ثَّي ــ ُٛ ۚٓ  َذ ُٙ ــ ۡ٘ ِ ّٔ ــخ   َ٘ ِ َٰ ثَّي
مػػن فػػاطر، حيػػث تقػػرأ  40آيػػة  { َۡعَ

 جعفر كيعقوب. ( يف قراءة نافع كابن عامر كشعبة كالكسائي كأيبَبّيَِجَٰخ  )
َسَٰت  ] - ت َٕ ـة} [ يف موضع كاحد، كىو: َث َٛ ةِم َٕ ۡز

َ
ٖۡ أ ِـ ّٔ ـَسَٰت   َٕ ِٔـٖ َث ـة َتۡـُرُج  َٔ مػن  47آيػة {  َو

ــرَ فصػػلت، حيػػث تقػػرأ ) َٕ عمػػرك كشػػعبة كضبػػلة كالكسػػائي كيعقػػوب  كثػػَت كأيب  ( يف قػػراءة ابػػنت  َث
 كخلف العاشر.

َخٞ ] - ث َـٞخ ُضـۡىرٞ } [ يف موضع كاحد، كىو: ِصَمَْٰ ۥ ِصَمَْٰ ُٙ َٗـّ
َ
أ مػن اؼبرسػالت، حيػث  33آيػة {  ََ

 جعفر كيعقوب. عمرك كابن عامر كشعبة كأيب ( يف قراءة نافع كابن كثَت كأيبِصَمََٰلَٰخٞ تقرأ )
ُٜشَه } : [ يف موضػعُت، كمهػاَءاَ َٰخٞ ] - ج خٞ ِِف يُ دِـِٙۦٓ َءاَ ٰـَ َٜ ـةٓنِِْيَ  ِإَوۡخ مػن يوسػف  7آيػة {  ِّّْصَّ

ٗزَِل َقَْۡيِٙ َءاَ َٰخٞ } ( يف قراءة ابن كثػَت، كخٞ َءايَ حيث تقرأ )
ُ
ََّلٓ أ ٜۡ َ ٜاْ ل ُ ّبِـِٙۚۦٓ  َوًَةل ِـٖ رَّ  50 آيػة{  ّٔ

 ر.يف قراءة شعبة كضبلة كالكسائي كخلف العاش (خٞ َءايَ )من العنكبوت، حيث تقرأ 
ٜهُ ِِف َمَحََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ } [ يف موضعُت، كمهػا: َمَحََٰجخِ ] - ح ٌُ ّۡ

َ
ََيَۡكُْـٜهُ } مػن يوسػف، ك 10آيػة {  َوأ

 ٓۚ  جعفر. ( يف قراءة نافع كأيبَمَحََٰبَٰخِ من يوسف، حيث تقرأ ) 15آية {  ِِف َمَحََٰجِخ ٱۡۡلُّتِ
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ُخ ] - خ َٕ ِ ٍَ } [ يف أربعة مواضع، كىػي: ََك ـُخ َرّبِـ َٕ ِ ـۡخ ََك َّٕ مػن األنعػاـ حيػث تقػرأ  115ة آيػ{  َوَت
ـُخ } جعفػر، ك عمػرك كابػن عػامر كأيب ( يف قراءة نافع كابن كثػَت كأيبََكَِمَُٰخ ) َٕ ِ ۡخ ََك ٌَّ ٍَ َظ ِ َٰل َز ََ

 ْ ٜٓا ٌُ َٖ وََص ِي ٍَ َۡعَ ٱَّلَّ ِ ٍَ ََّل } مػن يػونس، ك 33آيػة  { َرّب ـُخ َرّبِـ َٕ ِ ٓۡ ََك ِٛ ۡخ َقَْـۡي ٌَّ َٖ َظ ِي إِنَّ ٱَّلَّ
ُٜ٘نَ  ِٔ ْ } من يػونس، ك 96آية {  يُۡؤ َٖ َزَىـُرٓوا ِيـ ٍَ َۡعَ ٱَّلَّ ِ ُخ َرّب َٕ ِ ۡخ ََك ٌَّ ٍَ َظ ِ َٰل  6آيػة  { َوَكَز

ُخ )من غافر، حيث تقرأ ىػذه اللفظػة يف اؼبواضػع الثالثػة األخػَتة  يف قػراءة نػافع كابػن عػامر  (ََكَِمٰـَ
 جعفر. كأيب

 
 -(: 3ملحق رقم ) 

دخػػل عليهػػا حػػرؼ اعبػػر حػػذؼ األلػػف مػػن آخرىػػا مػػا( االسػػتفهامية ف هنػػا إذا )كأمػػا: يقػػوؿ صػػاحب النشػػر: "
كاتصل هبا فصارت كلمة كاحدة سواء كاف حرؼ اعبر على حرؼ كاحػد أك أكثػر ككقعػت يف القػرآف )مل، ك ، 
كفػػيم، كمػػم، كعػػم( ككػػذلك إذا دخػػل عليهػػا إىل أك علػػى أك حػػىت، فػػ ف األلػػف اؼبكتوبػػة يػػاء يف ىػػذه األحػػرؼ 

لالتصػاؿ كذبػيء اؼبػيم بعػدىا مفتوحػة علػى حاؽبػا مػع غَتىػا فتقػوؿ عػالـ  الثالثة تكتب ألفان علػى اللفػظ عالمػة
مػع  -فعلت كذا، كإالـ أنت كذا؛ كحتاـ تفعل كذا، كإمنا كتبػت علػى اللفػظ خػوؼ االشػتباه صػورة )كأمػا: أـ 

صػػولة يف صبيػػع القػػرآف كبػػو )أمػػا شػػتملت، أمػػاذا كنػػتم، أمػػا تشػػركوف( )كأمػػا إف اؼبكسػػورة و مػػا( ف هنػػا كتبػػت م -
]النشػػػر يف القػػػػراءات  اؼبخففػػػة مػػػع ال( ف هنػػػا كتبػػػػت موصػػػولة يف صبيػػػع القػػػرآف كبػػػػو )إال تفعلػػػوه، إال تنصػػػركه(.

 [153، ص2العشر، ج
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 -(: 4ملحق رقم ) 
 ، كبياهنا كالتايل:أثبت ابن كثَت الياء اللائدة تارة كحذفها تارة، كما اختص أحد ركاتو يف بعض اؼبواضع بذلك

ةَت الياء اللائدة كصالن ككقفان يف قولو تعاىل: } حذؼ ابن كث - أ َٕ ِٖ َءادَ  َذ َٰ ُ  ى  .النملمن  36آية  { ٱَّللَّ

 أثبت ابن كثَت الياء اللائدة كصالن ككقفان يف عدد من األلفاظ، كىي: - ب

تِ  }قولو تعاىل:  (1
ۡ
 .ىودمن  105آية {  ۦيَأ

 .يوسفمن  66آية {  ۦدُۡؤدُٜنِ  }قولو تعاىل:  (2

ُٕ  }قولو تعاىل:  (3 ۡ  .الرعدمن  9آية {  ۦَذَكةلِ ٱل

ِٖ  }قولو تعاىل:  (4 ۡردَ خَّ
َ
 .اإلسراءمن  62آية {  ۦأ

ِٖ  }قولو تعاىل:  (5 ِديَ ۡٛ  .الكهفمن  24آية {  ۦَح

 .الكهفمن  39آية {  ۦدََرنِ  }قولو تعاىل:  (6

 .الكهفمن  40آية {  ۦۡؤتَِيِ يُ  }قولو تعاىل:  (7

 .الكهفمن  64آية { ۚۦٓ َجۡجلِ  }قولو تعاىل:  (8

ِٖ  }ىل: قولو تعا (9 َٕ ِ  .الكهفمن  66آية {  ۦُتَكّْ

ِٖ  }قولو تعاىل:  (11  .طومن  93آية { ۦۖ دَتَّجَِك

 .اغبجمن  25آية { ۚۦٓ َوٱۡۡلَةدِ  }قولو تعاىل:  (11

ۦ قولو تعاىل: } (12 ِٖ وَٗ ِٕد  دُ
َ
 .النملمن  36آية  { أ

َٜابِ  }قولو تعاىل:  (13 عۡۡلَ  .سبأمن  13آية {  ۦََ

 .غافر من 15آية {  ۦٱِلَََّلقِ  }قولو تعاىل:  (14

 .غافرمن  38آية {  ۦٱدَّجُِكٜنِ  }قولو تعاىل:  (15

ارِ  }قولو تعاىل:  (16 َٜ  .الشورلمن  32آية {  ۦٱۡۡلَ

َ٘ةدِ  }قولو تعاىل:  (17 ُٕ ۡ  ؽ.من  41آية {  ۦٱل

اِع   }قولو تعاىل:  (18  القمر.من  8آية {  ۦٱلَّ

 .الفجرمن  4آية {  ۦيَۡسِ  }قولو تعاىل:  (19
 

 ألفاظ، كىي: طبسةقفان يف أثبت البلم الياء اللائدة كصالن كك  - ت

 .إبراىيممن  41آية  { ۦُدََعٓءِ  }قولو تعاىل:  (1

اعِ  }قولو تعاىل:  (2  القمر.من  6آية {  ۦٱلَّ
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ادِۦ }قولو تعاىل:  (3 َٜ ۡ  من الفجر. 9آية  { ثِعل

ۦ }قولو تعاىل:  (4 ِٖ َٔ ۡزَر
َ
 من الفجر. 15آية  { أ

ۦ }قولو تعاىل:  (5 َهَََٰنِ
َ
 من الفجر. 16آية  { أ

 

 .يوسفمن  91آية {  ۦَحذَّيِ  } الياء اللائدة كصالن ككقفان يف قولو تعاىل:أثبت قنبل  - ث

 

 يف عدد من األلفاظ، كىي:اللائدة أثبت ابن كثَت كقفان الياء  - ج

ةدِ  }قولو تعاىل:  (1  .الرعدمن  7آية {  ۦَٚ

 .الرعدمن  11آية {  ۦَوالِ  }قولو تعاىل:  (2

ةدِ  }قولو تعاىل:  (3  .الرعدمن  33آية {  ۦَٚ

 .الرعدمن  34آية {  ۦَواقِ  }اىل: قولو تع (4

 .الرعدمن  37آية {  ۦَواقِ  }قولو تعاىل:  (5

 .النحلمن  96آية { ۦۗ ثَةقِ  }قولو تعاىل:  (6

ةدِ  }قولو تعاىل:  (7  .اللمرمن  23آية {  ۦَٚ

ةدِ  }قولو تعاىل:  (8  .اللمرمن  36آية {  ۦَٚ

 .غافرمن  21آية  { ۦَواق   }قولو تعاىل:  (9

 
َ٘ةدِ اء اللائدة خبلف عنو يف قولو تعاىل: } أثبت ابن كثَت كقفان الي - ح  ؽ.من  41آية {  ۦُح

َٖ خبلػػػف عنػػػو كقفػػػان إثبػػػات اليػػػاء كىػػػو اؼبقػػػدـ؛ كحػػػذفها يف قولػػػو تعػػػاىل: }  لقنبػػػل - خ ـــ ِي ـــَٜد ٱَّلَّ ُٕ  َوَث
ادِ  َٜ ۡ ۡخَر ثِعل ٜاْ ٱلطَّ ۡودَةدِ  ٩ ۦَصةثُ

َ
َن وِي ٱِۡل ٜۡ ات مػن الفجػر، أمػا كصػالن فالبػن كثػَت إثبػ 9{ آيػة  َووِرَۡق

 الياء، كىو أيضان كجو البلم كقفان.
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 ( 1أنموذج رقم ) 
 اغبركة من كلمتُتيف يف اؽبملتُت اؼبختلفتُت  ابن كثَتمذىب 

 مثاؿ     الحكم     الهمزة الثانية     الهمزة األولى     
 جاءى أيمة           التسهيل     ءي             ءى            
 نبأى ًإبراىيم          التسهيل   ءً            ءى           

 سوءي أىعماؽبم          اإلبداؿ   ءى            ءي       
 اؼباًء أىك     اإلبداؿ   ءى            ءً     
 الفقراءي ًإىل  التسهيل أك اإلبداؿ        ءً            ءي     
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 ( 2أنموذج رقم ) 
 ة اعبمع مع )التهليل أك التحميد(صبيع األكجو بطريق

ُ  ََّل  »بالقصر والتوسػط فػي  -مثاًل مع التهليل– وجو الجائزةاأل َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ ُ وَ  إَِل ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
مرتبػة حسػب  « أ

 :القراءة كما يلي

ۡث   كمثاؿ ذلك بُت الضحى كالشػرح:  ٍَ وََعّدِ ِ حِ َرّب َٕ ة ثِِ٘ۡك َّٔ
َ
َٙ إَِّلَّ  ََّل **   ٫َوأ ٰـَ ُ  إَِل ُ وَ  ٱَّللَّ ۡزـَبُ  ٱَّللَّ

َ
**  أ

 ِٓ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ٍَ َضۡدَرَك **  ِمۡسِب ٱَّللَّ َ ۡح ل ٓۡ سََۡشَ َ ل
َ
 . ١أ

 
 

 كقف   البسملة    كقف      أكؿ السورة  .   قصران  التهليلآخر السورة       كقف         .1
 

 .أم الوقف على صبيع األطراؼ
 

 كقف   البسملة    كصل      أكؿ السورة  .   قصران  التهليل   آخر السورة       كقف      .2
 

 .، ككصل البسملة بأكؿ السورة(قصران  التهليل)أم الوقف على آخر السورة، كعلى 
 

 البسملة    كقف      أكؿ السورة  . كصل   قصران   التهليلآخر السورة       كقف         .3
 

 كفصل البسملة عن أكؿ السورة.بالبسملة،  (قصران  تهليلال) ككصلأم الوقف على آخر السورة، 
 

 كصل   البسملة    كصل      أكؿ السورة  . قصران   التهليلآخر السورة       كقف         .4
 

 .بالبسملة، ككصل البسملة بأكؿ السورة )التهليل قصران( ككصلأم الوقف على آخر السورة، 
 

 البسملة    كقف      أكؿ السورة  .   التهليل توسطان  كقفآخر السورة       كقف         .5
 

 .أم الوقف على صبيع األطراؼ
 

 آخر السورة       كقف        التهليل توسطان  كقف   البسملة    كصل      أكؿ السورة  . .6
 

 .)التهليل توسطان(، ككصل البسملة بأكؿ السورةأم الوقف على آخر السورة، كعلى 
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 البسملة    كقف      أكؿ السورة  .   كصلالتهليل توسطان  السورة       كقف         آخر .7
 

 كفصل البسملة عن أكؿ السورة.)التهليل توسطان( بالبسملة،  ككصلأم الوقف على آخر السورة، 
 

 البسملة    كصل      أكؿ السورة  .  كصل التهليل توسطان  آخر السورة       كقف         .8
 

 .)التهليل توسطان( بالبسملة، ككصل البسملة بأكؿ السورة ككصلأم الوقف على آخر السورة، 
 

 كقف    البسملة    كقف      أكؿ السورة  .  قصران  التهليلآخر السورة       كصل         .9
 

 كالوقف عليو، كفصل البسملة عن أكؿ السورة. )بالتهليل قصران(أم كصل آخر السورة 
 

 كقف   البسملة    كصل     أكؿ السورة  .   قصران  التهليلخر السورة       كصل        آ .11
 

 كالوقف عليو، ككصل البسملة بأكؿ السورة. )بالتهليل قصران(أم كصل آخر السورة 
 

 كصل   البسملة    كصل     أكؿ السورة  .   قصران  التهليلآخر السورة      كصل          .11
 

 .ميعأم كصل اعب
 

 آخر السورة       كصل        التهليل توسطان  كقف   البسملة    كقف      أكؿ السورة  . .12
 

 كالوقف عليو، كفصل البسملة عن أكؿ السورة. )بالتهليل توسطان(أم كصل آخر السورة 
 

 .  البسملة    كصل     أكؿ السورة   آخر السورة       كصل        التهليل توسطان  كقف .13
 

 كالوقف عليو، ككصل البسملة بأكؿ السورة. )بالتهليل توسطان(أم كصل آخر السورة 
 

 كصل  البسملة    كصل     أكؿ السورة  .  آخر السورة      كصل         التهليل توسطان  .14
 

 .أم كصل اعبميع
 

 نفس ترتيب األكجو لو استخدمنا التحميد بدؿ التهليل. مالحظة:
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 نيالقسم الثا                                             

 

               

                                       

 وأصىل يةفرشكلمات                                   
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

4  ٍِ ِ َْٰ ٍِ  َم بعد الميمالتي األلف  بحذؼ َمِْ  
َسََٰط  6 َسََٰط  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ٱلطّ ِ  ٱلّطِ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ِض   ِضَسََٰط  ِضَسََٰط  7
7  ۡٓ ِٛ ُٓ  (ٔكةً ) َقَْۡي ِٛ  واواً لفظيةميم الجمع  وصاًل: بإتباع ۥَقَْۡي

 
 ( سورة البقرة 2) 

 
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙ ۦ ذِيِٙ   2
3  ۡٓ ُٛ ُٓ  َرزًََۡجَٰ ُٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَرزًََۡجَٰ
4  ۡٓ ُٚ  ُٓ  جمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع ميم ال ۥُٚ
5  ۡٓ ّبِِٛ ُٓ  رَّ ّبِِٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥرَّ
6  ۡٓ ِٛ ٓۡ ۬   َقَْۡي ُٚ ُٓ  دُِ٘ذۡر ِٛ ُٓ ۬   ۥَقَْۡي ُٚ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥدُِ٘ذۡر

6  ۡٓ ُٛ َٗذۡرَت
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ُٛ وصاًل: بإتباع ميم و  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥَٗذۡرَت

 اً لفظيةالجمع واو 

7 
  ۡٓ ِٛ ِ ۖ  ًُُْٜب ۡٓ ِٛ كِ ٕۡ  َش
 ۡٓ ثَۡطَٰرِِٚ

َ
ٓۡ  ۬  أ ُٛ َ  َول

 ُٓ ِٛ ِ ُٓ  ۬  ۥًُُْٜب ِٛ كِ ٕۡ   ۥۖ َش
 ُٓ ثَۡطَٰرِِٚ

َ
ُٓ  ۬  ۥأ ُٛ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَول

8 ُٓٚ  ُٓ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُٚ

 وزيادة ألفاً  ،وفتح الخاء ،بضم الياء ُقٜنَ دِ ٰـَ ُُيَ  َُيَۡدُقٜنَ  9
 ، وكسر الداؿبعدىا

9  ۡٓ ُٛ ُٗىَص
َ
ُٓ  أ ُٛ ُٗىَص

َ
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

10 ِٓٛ ِ ٓۡ  ۬  ًُُْٜب ُٛ َ ُٓ  َول ِٛ ِ ُٓ  ۬  ۥًُُْٜب ُٛ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَول
 الذاؿ وتشديد ،وفتح الكاؼ ،الياء بضم ثُٜنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذثُٜنَ  10
11  ُٛ َ ُٓ  ٓۡ ل ُٛ َ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥل
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12  ۡٓ ُٛ ُٓ  إِجَّ ُٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥإِجَّ
13  ۡٓ ُٛ َ ٓۡ  ۬  ل ُٛ ُٓ  إِجَّ ُٛ َ ُٓ  ۬  ۥل ُٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥإِجَّ
ََّلٓ  13

َ
ةُٓءۗ أ َٛ َى ةُٓءۗ  ٱلص  َٛ َى  مفتوحة واواً  بإبداؿ الهمزة الثانية ََّل وَ ٱلص 

14   ۡٓ ِٛ ٓۡ  َشَحَِٰؽيِ٘ َكُس َٔ  ُٓ ِٛ ُٓ  ۬  ۥَشَحَِٰؽيِ٘ َكُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَٔ

15 
 ۡٓ ِٛ ِ ٓۡ   ۬  ث ُٚ د  ُٕ  َوَي

 ۡٓ ِٛ ِ  ُؼۡنَحَٰ٘
 ُٓ ِٛ ِ ُٓ  ۬  ۥث ُٚ د  ُٕ  ۬  ۥَوَي

 ُٓ ِٛ ِ  ۥُؼۡنَحَٰ٘
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

16  ۡٓ ُٛ ُٓ دَِّخَٰرَ  دَِّخََٰرُت ُٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُت

17 
  ۡٓ ُٛ َسُْ َٔ   ۡٓ ُٜ٘رِِٚ ِ  ث

 ۡٓ ُٛ  َودََرَك
 ُٓ ُٛ َسُْ ُٓ  ۬  ۥَٔ ُٜ٘رِِٚ ِ  ۬  ۥث

 ُٓ ُٛ  ۥَودََرَك
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

18  ۡٓ ُٛ ُٓ  َذ ُٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَذ
 الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ىاء ذِيِٙۦ ذِيِٙ  19
19  ۡٓ ُٛ َصَٰجَِك

َ
ِٛٓ ۬  أ ِ ُٓ  َءاَواٗ ُٛ َصَٰجَِك

َ
ُٓ  ۬  ۥأ ِٛ ِ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَءاَواٗ

20 
  ۖ ۡٓ ُٚ ثَۡطََٰر

َ
ٓ   أ ُٛ َ  ل

  ۡٓ ِٛ ٓۡ  َقَْۡي كِِٛ ٕۡ ۬   بَِص
 ٓۚ ۡٓ ثَۡطَٰرِِٚ

َ
 َوأ

 ُ ٓ ُٚ ثَۡطََٰر
َ
ُٓ  ۥ  أ ُٛ َ ُٓ  ۥ  ل ِٛ ۥ َقَْۡي

 ُٓ ِٛ كِ ٕۡ ثَۡطَٰ  ۥبَِص
َ
ٓ ُ ۬  َوأ  ۥرِِٚ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  20

21 
  ۡٓ ُس ٌَ ٓۡ  َخَْ َرۡجُِْس

 ۡٓ َُّْس  ََّك
 ُٓ ُس ٌَ ُٓ  ۥ  َخَْ ۥ َرۡجُِْس

 ُٓ َُّْس  ۥََّك
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

22  ۖ ۡٓ ٓۡ  ۬  َُّّس ُٗذ
َ
ٓ ُ  َوأ   ۬  ۥَُّّس

َ
ُٓ َوأ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُٗذ

23 
 ۡٓ ُ٘ذ  ۬  (ٔكةً ) َُ

َدآَءُزٓ َٛ ُٓ  ُش ُ٘ذ ُٓ  ۥ  َُ َدآَءُز َٛ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُش

25  ۡٓ ُٛ َ ٓۡ  ۬  ل ُٛ َ ٓۡ  ۬  َول ُٚ ُٓ  َو ُٛ َ ُٓ  ۬  ۥل ُٛ َ ُٓ  ۬  ۥَول ُٚ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَو

26  ۡٓ ّبِِٛ ُٓ رَّ  رَّ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّبِِٛ

28 
  ۡٓ ۖ  َوُكُ٘ذ ۡٓ ۡظَحَُٰس

َ
وَأ
  ۡٓ ِٕيُذُس ٓۡ  يُ  َُيۡيِيُس

 ُٓ ٓ ُ  ۥ  َوُكُ٘ذ ۡظَحَُٰس
َ
ۥ وَأ

 ُٓ ِٕيُذُس ُٓ  ۥ  يُ  ۥَُيۡيِيُس
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  28
ُٓ  َُّسٓ 29  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَُّس
30  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُٓ  إِّّنِ ۡقَْ

َ
 الياء بفتح أ

31  ۡٓ ُٛ ٓۡ  ۬  َقَرَع ُ٘ذ َُ  ُٓ ُٛ ُٓ  ۬  ۥَقَرَع ُ٘ذ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَُ

ُؤََّلٓءِ إِن 31  ُؤََّلٓ۬ إِنَهَٰ  َهَٰٓ
 ُؤََّل۬ إِنَهَٰ 

 نٝاُؤََّلٓءِ َهَٰ 
 ٖيٓ ُؤََّلٓءِ َهَٰ 

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو القصر؛

 مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 

33 
ۢنجِ 
َ
ٓ  بۡ أ ُٛ  ۖ ۡٓ ِٛ ِ ةٓن َٕ ۡش

َ
ثِأ

ٓ ۬  (ٔكةً ) ُٚ
َ
ۢنَجأ

َ
 ۬  أ
 ۡٓ ٓۡ  َُّّس ُ٘ذ َُ   ۬ 

ۢنجِ 
َ
ُٓ بۡ أ ٓ ُ  ۥ  ُٛ ِٛ ِ ةٓن َٕ ۡش

َ
 ۥ  ثِأ

 ُٓ ُٚ
َ
ۢنَجأ

َ
ُٓ  ۬  ۥأ ُٓ  ۥَُّّس ُ٘ذ َُ  ۥ۬  

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع

33  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُٓ  إِّّنِ ۡقَْ

َ
 الياء بفتح أ

36   ِٙ ۦِٙ  ذِي  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِي
36  ۡٓ ٓۡ  َبۡكُغُس ُٓ  ۬  َوَُّس ُٓ  ۥَبۡكُغُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  َوَُّس
 بفتح الميم مَ َءادَ  َءاَدمُ  37
 بتنوين الضم ََكَِمَٰخٞ  ََكَِمَٰخ   37
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦَقَْۡيِٙ   َقَْۡيِٙ   37

38 
َُّ٘سٓ دَِي

ۡ
ٓۡ  يَأ ِٛ ۬   ۬  َقَْۡي

 ۡٓ ُٚ 
 ُٓ َُّ٘س دَِي

ۡ
ُٓ  ۥيَأ ِٛ ۬   ۥ۬  َقَْۡي

 ُٓ  ۥُٚ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

39  ۡٓ ُٚ  ُٓ  يم الجمع واواً لفظيةوصاًل: بإتباع م ۥُٚ
40  ۡٓ ٓۡ  َقَْۡيُس ِدُك ۡٛ ُٓ  ۬  ثَِك ُٓ  ۥَقَْۡيُس ِدُك ۡٛ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  ثَِك
41  ۡٓ َكُس َٔ  ُٓ َكُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَٔ
42  ۡٓ ُٗذ

َ
ُٓ  َوأ ُٗذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥَوأ

44  ۡٓ ُٗىَصُس
َ
  أ

َ
ٓۡ ۬  َوأ ُٓ  ُٗذ ُٗىَصُس

َ
ُٓ  ۥأ ُٗذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  َوأ

46 ُٓٛ جَّ
َ
ٓۡ  أ ِٛ ِ ٓۡ  ۬  َرّب ُٛ جَّ

َ
ُٓ  ۬  َوأ ُٛ جَّ

َ
ُٓ  ۥأ ِٛ ِ ُٓ  ۥ۬  َرّب ُٛ جَّ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  َوأ

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  46
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47 
 ۡٓ ۬   َقَْۡيُس

 ۡٓ ُْۡذُس ُٓ  وَغَّ ُٓ  ۥَقَْۡيُس ُْۡذُس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  وَغَّ

48  ُِ َج ٌۡ ُِ تُ  ُح َج  بدؿ الياء بالتاء ٌۡ
48  ۡٓ ُٚ  ُٓ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُٚ

49 

۬   جَنَّۡيَجَُٰسٓ
 ۡٓ ۬   يَُصُٜمَُٜٗس
 ۡٓ َ٘ةَٓءُز ۡب

َ
۬   أ

 ٓۚ ۡٓ ُِسٓ  سَِصةَٓءُز َّٰ ۬  َذ
 ِ ّب ٓۡ رَّ  ُس

 ُٓ ُٓ  ۥجَنَّۡيَجَُٰس  ۥ۬  يَُصُٜمَُٜٗس
 ُٓ َ٘ةَٓءُز ۡب

َ
ٓ ُ  ۥأ ۬   ۥ۬  سَِصةَٓءُز

 ُٓ ُِس َّٰ ُٓ  ۥَذ ّبُِس  ۥ۬  رَّ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

50  ۡٓ جنَۡيَجَُٰس
َ
ٓۡ  وَأ ُٗذ

َ
ُٓ  ۬  َوأ جنَۡيَجَُٰس

َ
ُٓ  ۥوَأ ُٗذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  َوأ

51  ۡٓ ُٗذ
َ
ٗ َوأ

َ
ُٓ َوأ  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥُذ

ٓۡ  َقُ٘سٓ 52 َُّْس ُٓ  ۬  ََّك ُٓ  ۥَقُ٘س َُّْس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  ََّك
53  ۡٓ َُّْس ُٓ  ََّك َُّْس  وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥََّك

54 

 ۡٓ ٓۡ  إَُِّٗس ُذ ٕۡ ۬   ۬  َؿَْ
ُٗىَصُسٓ

َ
۬   (ٔكةً ) أ

 ۡٓ ۬   (ةً ٔك) ثَةرِنُِس
 ۡٓ ُِس َّٰ ٓۡ  َذ ۬   ۬  َُّّس

 ٓۚ ۡٓ  َقَْۡيُس

 ُٓ ُٓ  ۥإَُِّٗس ُذ ٕۡ ۬   ۥ۬  َؿَْ
 ُٓ ُٗىَصُس

َ
ُٓ  ۥأ ۬   ۥ۬  ثَةرِنُِس

 ُٓ ُِس َّٰ ُٓ  ۥَذ ۬   ۥ۬  َُّّس
 ُ ٓ  ۥَقَْۡيُس

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

55  ۡٓ ٓۡ  ًُُْۡذ ُٗذ
َ
ُٓ  ۬  َوأ ُٓ  ۥًُُْۡذ ُٗذ

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  َوأ

56 
 ۬   َبَكۡسَجَُٰسٓ

 ۡٓ دُِس ٜۡ ٓۡ  َم َُّْس  ۬  ََّك
 ُٓ ُٓ  ۥَبَكۡسَجَُٰس دُِس ٜۡ ۬   ۥ۬  َم

 ُٓ َُّْس  ۥََّك
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

57  ٓۚ ۡٓ ٓۡ  َرزًََۡجَُٰس ُٛ ُٗىَص
َ
ٓ ُ  ۬  أ ُٓ  ۥَرزًََۡجَُٰس ُٛ ُٗىَص

َ
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظية ۥ۬  أ

58 
 ۡٓ ٓۡ  ِشۡئُذ ۬   ۬  َُّس

ۚٓ َخَعََٰحَٰسُ  ۡٓ 
 ُٓ ُٓ  ۥِشۡئُذ ۬   ۥ۬  َُّس

 ُ ٓ  ۥَخَعََٰحَُٰس
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع

59  ۡٓ ُٛ َ ُٓ  ل ُٛ َ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥل
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60  ۖ ۡٓ ُٛ َب َۡشَ َّٔ  ُ ٓ ُٛ َب َۡشَ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَّٔ

61 
 ۡٓ ۬   ۬  َُّسٓ ًُُْۡذ

 ۗ ۡٓ ِۡلُ
َ
ٓۡ  َشأ ُٛ جَّ

َ
 ۬  ثِأ

 ًُْۡ ُٓ ُٓ  ۥُذ ٍُۗ  ۥ۬  َُّس ِۡلُ
َ
۬   ۥ۬  َشأ

 ُٓ ُٛ جَّ
َ
 ۥثِأ

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع

62 
 ۡٓ ُٛ ٓۡ  وََْ ُٚ ۡصُر

َ
۬   ۬  أ

 ۡٓ ٓۡ  َرّبِِٛ ِٛ ٓۡ  ۬  َقَْۡي ُٚ   ۬ 
 ُٓ ُٛ ُٓ  ۥوََْ ُٚ ۡصُر

َ
ُٓ  ۥ۬  أ ِٛ ِ ۬   ۥ۬  َربّ

 ُٓ ِٛ ُٓ  ۥَقَْۡي ُٚ  ۥ۬  
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع

63 
 ۡٓ ُس ٌَ ۬   ِٔيَثَٰ

۬   اَتۡيَجَُٰسٓءَ 
 ۡٓ َُّْس  ََّك

 ُٓ ُس ٌَ ُٓ  ۥِٔيَثَٰ ۬   ۥ۬  َءاَتۡيَجَُٰس
 ُٓ َُّْس  ۥََّك

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  63

64 
ُۡذٓ ِلَّ َٜ ٓۡ  دَ ۬   ۬  َقَْۡيُس

ُ٘ذٓ ُُ َّ 
 ُٓ ُۡذ ِلَّ َٜ ُٓ  ۥدَ ۬   ۥ۬  َقَْۡيُس

 ُٓ ُ٘ذ ُُ  ۥَّ
 ميم الجمع واواً لفظية تباعوصاًل: بإ

65  ۡٓ ٓۡ  ُِٔ٘س ُٛ َ ُٓ  ۬  ل ُٓ  ۥُِٔ٘س ُٛ َ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ۬  ل
67  ۡٓ ُمرُُز

ۡ
ُٓ  يَأ ُمرُُز

ۡ
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَأ

ُزوّٗ  67 زُ  ۖا ُٚ  بهمز الواو ۖا ؤّٗ ُٚ

72 
 ۡٓ ََٰٰٔر َرَذُْۡذ ٓۡ ۬  وَعدَّ ۬   ُت

 ۡٓ ُ٘ذ َُ 
 ُٓ ََٰٰٔر ۥَرَذُْۡذ ُٓ ۬  وَعدَّ ُٓ  ۥُت ُ٘ذ َُ  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ۬  

ٜهُ  73  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥٱۡۡضُِبٜهُ  ٱۡۡضُِب
73  ۡٓ ٓۡ  َوُيرِيُس َُّْس ُٓ  ۬  ََّك ُٓ  ۥَوُيرِيُس َُّْس  ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ۬  ََّك
ُٓ  ًُُُْٜبُسٓ 74  ميم الجمع واواً لفظية صاًل: بإتباعو  ۥًُُُْٜبُس
ُْٜنَ  74 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
ٜهُ  75 ُْ ٌَ ُْٜهُ  َخ ٌَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 بالياء بدؿ التاء ۡكُجُدونَ حَ  َتۡكُجُدونَ  83
ُرونَ  85 َٛ َٰ  دََغَٰ ُرونَ دَغَّ  الظاء بتشديد َٛ

85  ۡٓ ُٚ ُٓ ۡىُدوتَ  دَُفَُٰدو ؛ الفاء وحذؼ األلف وإسكاف ؛التاء بفتح ۥُٚ
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 
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ُْٜنَ  85 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
87  ُٙ يَّۡدَنَٰ

َ
ُٙ  َوأ يَّۡدَنَٰ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَوأ

ُدِسٍۗ  87 ٌُ ۡدِسٍۗ  ٱّۡ ٌُ  ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ٱّۡ

َِل  90  اإلخفاءو  وتخفيف الزاي؛ ،بإسكاف النوف َل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

91  َٓ َٓ  وَِْ َٓ  وَِْ ِ َٓ  ؙ۬  وَْ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو وَِْ
هُ  95 ٜۡ َّ٘ َٕ هُ  َحَذ ٜۡ َّ٘ َٕ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَحَذ
97  ِ َِ ـّّ ِ  ِضۡبِي َِ ضَ ـّّ  الجيم بفتح ۡبِي
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  97
98  َِ َِ وَصَ  وَِصۡبِي  الجيم بفتح ۡبِي

98  َِ َٰ ى َُ ِٔي َُ  َو ِٔي بهمزة مكسورة بعد األلف وبعدىا ياء؛  َِ ي ِٔــَٰٓ َو
 جلي ومد البدؿ متصلالوالمد الواجب 

102  ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡشََتَ َٰ ى  ةلفظي واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥٱۡشََتَ

َل  105 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل يُنَ  ُحَنَّ
 جلي

ة 106 َٛ ة ٔـۡ نصَ َٗ  ُٗنِص بفتح النوف األولى والسين وزيادة ىمزة  َٛ
 ساكنة بين السين والهاء

 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَتُِدوهُ  َتُِدوهُ  110
 ناية ياًء لفظيةىاء الك وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  113
ِٛۡدي 124 ِديَ  َخ ۡٛ  الياء بفتح َخ
 الياء بإسكاف ثَۡيَِت  ثَۡيَِتَ  125
رَِٗة 128

َ
ۡرَٗة َوأ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف َوأ

130  ُٙ ُٙ  ٱۡضَؽَىۡيَجَٰ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥٱۡضَؽَىۡيَجَٰ
 كناية ياًء لفظيةىاء ال وصاًل: بإتباع ثَنِيِٙۦ ثَنِيِٙ  132
َدآَء إِوۡ  133 َٛ َدآَء  ُش َٛ  بتسهيل الهمزة الثانية وۡ ٝاُش
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ِۡلَنِيِٙۦ ِۡلَنِيِٙ  133
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ٜلُٜنَ  140 ٌُ ۡم َت
َ
ۡم  أ

َ
ٜلُٜنَ حَ أ  بدؿ التاء الياءب ٌُ

140  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥُٗذ

 واواً لفظيةالجمع 

لها ابدإل الهمزة الثانية، أو يسهبتوجهاف:  َ َٰ وِ يََشةُٓء  ۬  ََلَٰ ٝايََشةُٓء  يََشةُٓء إََِلَٰ  142
 واواً مكسورة
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 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   142
 لفظيةىاء الكناية ياًء  وصاًل: بإتباع ۚۦٓ َقٌَِجۡيِٙ  َقٌَِجۡيِٙ   143
ُروِنٓ  152 َُ ُروِنَ  وَعۡو َُ  الياء بفتح وَعۡو
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  156
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  158
159  ُٙ َٰ ُٙ  َبيَّجَّ َٰ  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية واواً لفظية ۥَبيَّجَّ
َٰتِ  168 َٰتِ  ُخُؽَن َٰتِ  ُخۡؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  170
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥإِيَّةهُ  إِيَّةهُ  172
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ   َقَْۡيِٙ   173
173  ِٖ َٕ ُٖ  ٱۡعُؽرَّ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
 الراء بضم َّّۡيَس ٱِّۡب   َّّۡيَس ٱِّۡبَّ  177
ِخيِٙ   178

َ
ِخيِٙ  إَِِلِۡٙ  أ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  ۬  ۦأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ   َقَْۡيِٙ   182
ۡرَءانُ ٱ 185 ٌُ رَ  ّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
185  ۖ ُٙ ٕۡ ۖ  وََْۡيُط ُٙ ٕۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََْۡيُط
 الباء بكسر ُيَٜت ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيَٜت  189
191   ِٙ ِٙ   ذِي  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِي
 ىاء الكناية ياًء لفظية عوصاًل: بإتبا  ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  194
 بتنوين الضم وُُصٜقٞ  ۬  َروَرٞ  وُُصَٜق  َروََر   197
ُروهُ  198 َُ ُروهُ  َوٱۡو َُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱۡو
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  إَِِلِۡٙ  ۬  (ٔكةً ) َقَْۡيِٙ  203
 يقف عليها بالتاء ،[مستثنى] َعةتِ َمرۡ  َمۡرَعةتِ  207
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208  ِٓ ْۡ ِٓ ٱلصَّ  ٱلّصِ  السين بفتح ْۡ
َٰتِ  208 َٰتِ  ُخُؽَن َٰتِ  ُخۡؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
211  ُٙ ُٙ  َصةَٓءدۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصةَٓءدۡ
 كناية ياًء لفظيةىاء ال وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  (اثلَلزح) ذِيِٙ  213
ٜهُ  213 ودُ

ُ
ودُٜهُ  أ

ُ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف َ َٰ وِ يََشةُٓء  ۬  ََلَٰ ٝايََشةُٓء  يََشةُٓء إََِلَٰ  213
 مكسورة واواً 

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   213
217   ِٙ ِٙ   (ةً ٔك) ذِي  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِي
217  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗرَۡسََخ  رَۡسََخ  218

220  ٓۚ ۡٓ ََ٘ذُس ۡخ
َ
ُٓ ََّلٝ َِل ََ٘ذُس  ۚۥٓ ۡخ

 ُٓ ََ٘ذُس ۡخ
َ
 ۚۥٓ َِل

 ُٓ ََ٘ذُس ۡخ
َ
 ۚۥٓ َِل

 ؛واواً لفظيةميم الجمع  وصاًل: بإتباع
مطلقًا، بخلف عنو بتسهيل الهمزة  :البزي

 وىو المقدـ، والوجو الثاني كحفص
223  ۗ ٜهُ ٌُ َٰ َل ٜهُ  ٔ  ٌُ َٰ َل  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۗ ٔ 
ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُٚ
َخ  231 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ِؗٗۡك
 مع بقاء التشديد الراء بضم ََّل دَُغٓار   ََّل دَُغٓارَّ  233

  َءادَۡيُذٓ 233
َ
ُٓ أ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بحذؼ األلف ۥدَۡيُذ

 الجمع واواً لفظية
وۡ  235

َ
 مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٜۡ يَ ٱّنَِّصةٓءِ  ٱّنَِّصةٓءِ أ

235  ٓۚ  لفظية ىاء الكناية واواً  وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَعۡظَذُروهُ  وَعۡظَذُروهُ
 ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ُرهُۥًَدۡ  (ٔكةً ) ًََدُرهُۥ 236
 بتنوين الضم َوِضيَّحٞ  َوِضيَّحّٗ  240

ۥ 245 ُٙ ۥَذُيَغّكِىُ  َذُيَظَٰكَِى  ضمو  ،وحذؼ األلف ،العين بتشديد ُٙ
 الفاء
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ُػ  245 ُ
ُػ  ُػ َوَيۡجُط  َوَيۡجط  ُ

 بالصاد :البزي َوَيۡجط 
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِٙ ِإَوَِلۡ  ِإَوَِلِۡٙ  245
247   ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ َٰ ُٙ  ٱۡضَؽَىى ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥِٔ َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱۡضَؽَىى
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  248
249  ُٙ ۡ٘ ُٙ  ۬  (ٔكةً )ِٔ ٕۡ ُٙ  َحۡؽَك ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥِٔ ٕۡ  الكناية واواً لفظيةىاء  وصاًل: بإتباع ۥَحۡؽَك
 بفتح الغين ۡروََۢةمَ  ُمۡروََۢة 249
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253  ُٙ يَّۡدَنَٰ

َ
ُٙ  َوأ يَّۡدَنَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

ُدِسٍۗ  253 ٌُ دۡ  ٱّۡ ٌُ  ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ِسٍۗ ٱّۡ
َّْحٞ  ۬  َبۡيفٞ  254 ۗ  ۬  ُخ ََّْح   َبۡيَف   َشَفََٰكحٞ ۗ  ُخ  بالفتح دوف تنوين َشَفََٰكَح
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  254
ة 259 َٚ ةُٗنَِشُ  ُٗنِِشُ  الراء بدؿ الزايب َٚ
رِِن  260

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

 العين تشديدو  ،حذؼ األلفب ُه كِّ يَُغ  يَُظَٰكُِه  261
 اع ىاء الكناية ياًء لفظيةوصاًل: بإتب ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  264
 يقف عليها بالتاء ،[مستثنى] َمۡرَعةتِ  َمۡرَعةتِ  265
ةٍ  265 َٜ ةٍ ثِرُ  ثَِرۡب َٜ  الػراء بضم ۡب
ة 265 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  الكاؼ بإسكاف َْ

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  266

267  ْ ٜا ُٕ َّٕ ْ تَّ  َوَل  َوََّل َتَي ٜا ُٕ َّٕ ْ َوََّل  َي ٜا ُٕ َّٕ البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد   َتَي
 المشبع في األلف التي قبلها

267  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۚۦٓ ذِيِٙ  ۬  ۦِخِذيِٙ أَِب ذِيِٙ   ِخِذيِٙ  أَِب 267
268  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  لفظية واواً ىاء الكناية  باعوصاًل: بإت ۥِٔ
 بدؿ الياء بالنوف َسّىِرُ ُٗ وَ  َوُيَسّىِرُ  271
273  ُٓ ُٛ ُٓ ََيۡصِ  ََيَۡصُج ُٛ  السين بكسر ُج
280  ْ ٜا ًُ ْ دَطَّ  دََطدَّ ٜا ًُ  الصاد بتشديد دَّ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  281

282 
  ٓۚ ُٙ   وَعۡزُذُجٜهُ ۡ٘ ِٔ 

 دَۡسُذُجٜهُ 
ُٙ  ۬  ۚۥٓ وَعۡزُذُجٜهُ  ۡ٘  ۬  ۥِٔ

 ۥدَۡسُذُجٜهُ 
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع

ن 282
َ
َدآءِ أ َٛ َدآءِ  ٱلش  َٛ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٖيَ ٱلش 
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ِرَ  282 َّ  الكاؼ تخفيفو  ،الذاؿ بإسكاف رَ َِ َذُذذۡ  َذُذَذ

َدآُء إَِوا 282 َٛ َدآُء  ٱلش  َٛ َدآُء  ۬  َواٝاٱلش  َٛ  إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف َواوِ ٱلش 
 مكسورة واواً 

ةّٗ  282 ٞ  دَِخََٰرةٌ  دَِخََٰرةً َظةِۡضَ ة  بتنوين الضم )فيهما( َظةِۡضَ

283  ٖٞ ُٚ  وَرَِهَٰ وحذؼ األلف التي  ،بضم الراء والػهاء ٖٞ وَُر
 بعدىا؛ وتفخيم الراء جلي

 ىاء الكناية واواً لفظية بإتباعوصاًل:  ۥُتُۡىٜهُ  ُتُۡىٜهُ  284
 بإسكاف الراء؛ وترقيق الراء جلي َذَيۡنىِرۡ  َذَيۡنىِرُ  284

ُب  284 ۡب  َوُيَكّذِ  َوُيَكّذِ
بإسكاف الباء؛ وال تخفى القلقلة، مع 
مراعاة إظهار الباء عند الميم، )راجع 

 األصوؿ(
 ةىاء الكناية ياًء لفظي وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  285

 
 آل عمران ( سورة 3) 

 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  3
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  5
7  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۚۦٓ ذِيِٙ  ذِيِٙ   9

ۚٓ إِنَّ  13 ۚٓ  يََشةُٓء ۚٓ ۬   نَّ ٝايََشةُٓء  نَّ وِ يََشةُٓء
لها ابدإل الهمزة الثانية، أو يسهبتوجهاف: 

 واواً مكسورة

ُؤَٗبُِّبُسٓ 15
َ
  أ

َ
ُٓ ۪وأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥَٗبُِّبُس

 واواً لفظيةالجمع 
 الياء بإسكاف وَۡصِو  وَۡصِوَ  20

20  ٓۚ ۡٓ ُذ ٕۡ ۡشَْ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ُذ ٕۡ ميم  وصاًل: بإتباع؛ و بتسهيل الهمزة الثانية ۚۥٓ ۡشَْ

 الجمع واواً لفظية
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  25
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ّيَِخ  27 َٕ ۡ يۡ  (ٔكةً ) ٱل َٕ ۡ  هاتخفيف الياء مع إسكانب َخ ٱل
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُتۡجُدوهُ  ُتۡجُدوهُ  29
ُت ٱمۡ  35

َ
ُت  َرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗٱۡمَرأ

ة 37 َٛ َْ ةَوَكىَ  َوَكىَّ َٛ  الفاء بتخفيف َْ

بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ وال  ءُ َزَكرِيَّة (ٔكةً ) َزَكرِيَّة 37
 يخفى المد المتصل

بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف؛ وال  ءُ َزَكرِيَّة َزَكرِيَّة 38
 يخفى المد المتصل

ِٜظيِٙ  44 ِٜظيِٙ  ُٗ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦُٗ

ۚٓ إَِوا 47 ۚٓ  يََشةُٓء ۚٓ ۬   َواٝايََشةُٓء وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها  َواوِ يََشةُٓء
 واواً مكسورة

48  ُٙ ُٕ ِ ُٙ جُ وَ  َوُيَكّْ ُٕ ِ  بدؿ الياء بالنوف َكّْ
ۡخُْيُ  49

َ
ٓ أ ّّنِ

َ
َ  أ ّّنِ

َ
ۡخُْيُ  أ

َ
 الياء حبفت أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  49

49  ٓۚ ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الباء بكسر ۚۥٓ ُيٜدُِس
 واواً لفظية

51  ٓۚ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَعۡخُجُدوهُ  وَعۡخُجُدوهُ
 دؿ الصادب بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  51
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  55

57  ۡٓ ِٛ َٜوِّي ُٓ ُ٘ ذَ  َذُي ِٛ  وصالً: بإتباع؛ و بدؿ الياء األولى بالنوف ۥَٜوِّي
 ميم الجمع واواً لفظية

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَجۡذُْٜهُ  َجۡذُْٜهُ  58
 ء الكناية ياًء لفظيةىا وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  61
ََ٘خ  61 ََ٘خ  َّّۡك  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َّّؗۡك
65  َٓ ِ َٓ   ل ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
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66  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ ـَٚ  ۥأ ُٗذ

َ
وصاًل: وابن كثير ؛ حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
66  َٓ َٓ  وَِْ َٓ ۬   وَِْ ِ َٓ  ؙوَْ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو وَِْ
َجُكٜهُ  68 َجُكٜهُ  ٱتَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱتَّ
70  َٓ ِ َٓ   ل ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
71  َٓ ِ َٓ   ل ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل

ن 73
َ
بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ دةبزيا نٝاءَ  أ

 الثانية
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيُۡؤتِيِٙ  يُۡؤتِيِٙ  73
75  ُٙ ۡ٘ َٔ

ۡ
ُٙ  (ٔكةً ) دَأ ۡ٘ َٔ

ۡ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥدَأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  75

ىاء الكناية  وصاًل: بإتباعو  ؛السين بكسر ۥُجٜهُ ۡعصِ ِِلَ  ِِلَۡعَصُجٜهُ  78
 واواً لفظية

ٜنَ  79 ُٕ ِ ٜنَ َْ كۡ تَ  ُتَكّْ وفتح الالـ  ،العين وإسكاف ،فتح التاءب ُٕ
 مع تخفيفها

80  ۡٓ ُمَرُك
ۡ
ن َوََّل يَأ

َ
ُمرُ  أ

ۡ
ُٓ َوََّل يَأ ن ۥُز

َ
ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الراء بضم أ

 واواً لفظية

81  ۡٓ ًَۡرۡرُت
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  ووصاًل: بإتباع؛ بتسهيل الهمزة الثانية ۥًَۡرۡرُت

 واواً لفظيةالجمع 
 بالتاء بدؿ الياء )فيهما( رَۡصُكٜنَ دُ ۬   ۡجُنٜنَ تَ  يُرَۡصُكٜنَ ۬   َحۡجُنٜنَ  83
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِإَوَِلِۡٙ  ِإَوَِلِۡٙ  83
85  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  لكناية واواً لفظيةىاء ا وصاًل: بإتباع ۥِٔ
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َل  93 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل دُنَ  ُتَنَّ
 جلي

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  97
 الحاء بفتح ش  ظَ  ِظش   97
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  97
98  َٓ ِ َٓ   ل ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  لبزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنوا ل
99  َٓ ِ َٓ   ل ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   101

103  ْٓۚ ٜا ًُ ْۚٓ َوَل تَّ  َوََّل َتَىرَّ ٜا ًُ ْۚٓ  َىرَّ ٜا ًُ البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  َوََّل َتَىرَّ
 األلف التي قبلهاالمشبع في 

َخ  103 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ِؗٗۡك
115  ْ ٜا ْ تَ  َحۡىَكُْ ٜا  بالتاء بدؿ الياء ۡىَكُْ

115  ۗ ىاء  وصاًل: بإتباعو ؛ بالتاء بدؿ الياء ۥۗ ۡسَىُروهُ دُ  يُۡسَىُروهُ
 الكناية واواً لفظية

117  ٓۚ ُٙ ۡذ َُ َْ ۡٚ
َ
ُٙ  وَأ ۡذ َُ َْ ۡٚ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَأ

119  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ ـَٚ  ۥأ ُٗذ

َ
وصاًل: وابن كثير ؛ حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

120  ۡٓ ُٓ ََّل يَُِضۡ  ََّل يَُُض ُز وصاًل: و ؛ الراء وإسكاف ،الضاد بكسر ۥُز
 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية

130  ۖ َظََٰكَىحّٗ َغكَّ  ٔ   ٔ ۖ  العين وتشديد ،األلف بحذؼ َىحّٗ

نَ  143 ٜۡ َّ٘ َٕ ٓۡ َت ُ٘ذ َُ  ُٓ ُ٘ذ نَ َُ ٜۡ َّ٘ َٕ  ۥ َت
 واواً لفظية؛ميم الجمع  وصاًل: بإتباع

وقرأ البزي بتخفيف التاء وىو ما حققو 
 )راجع األصوؿ( ؛صاحب النشر

ٜۡهُ   143 ٌَ ٜهُ  دَْۡ ُٕ ۡحُذ
َ
ٜۡهُ  َرأ ٌَ ٜهُ  ۬  ۥدَْۡ ُٕ ۡحُذ

َ
 الكناية واواً لفظيةىاء  وصاًل: بإتباع ۥَرأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقٌَِجۡيِٙ  َقٌَِجۡيِٙ  144
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يِّٖ 146
َ
ِ َوكَ  َوَكأ  ٖٓان

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، ألف بعد الكاؼب
بدؿ الياء، وال يخفى المد  مكسورة

 المتصل
146  َِ ََٰذ  وكسر التاء ،وضم القاؼ ،حذؼ األلفب َِ ذِ ًُ  َق

ِۡل  151 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

154  ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الباء بكسر ۥُيٜدُِس
 واواً لفظية

ُْٜنَ  156 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
ُكٜنَ  157 َٕ ُكٜنَ َتۡ  ََيۡ  بالتاء بدؿ الياء َٕ
162  ُٙ َٰ َوى

ۡ
أ َٔ ُٙ  َو َٰ َوى

ۡ
أ َٔ  لفظية واواً ىاء الكناية  بإتباعوصاًل:  ۥَو

 السين بكسر َبَّ َوََّل َُتۡصِ  َوََّل َُتَۡصَبَّ  169
 السين بكسر َبَّ َوََّل ََيۡصِ  َوََّل ََيَۡصَبَّ  178
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  179
 السين بكسر َبَّ َوََّل ََيۡصِ  َوََّل ََيَۡصَبَّ  180
ُْٜنَ َتكۡ  180 ُْٜنَ حَ  َٕ َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
183  َٓ َٓ  وَِْ َٓ ۬   وَِْ ِ َٓ  ؙوَْ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو وَِْ
ۥ 187 ُٙ َّ٘ ۥَِلُ  َِلُبَّيِنُ ُٙ َّ٘  بالياء بدؿ التاء بَّيِنُ
ۥ 187 ُٙ َٜٗ ُٕ ۥيَ َوََّل  َوََّل دَۡسُذ ُٙ َٜٗ ُٕ  األولى بالياء بدؿ التاء ۡسُذ
ََ٘جُذوهُ  187 َ٘  َذ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَجُذوهُ َذ
 كسر السينبو  ،بالياء بدؿ التاء َبَّ ََيۡصِ ََّل  ََّل َُتَۡصَبَّ  188

188 ُٓٛ َّ٘ ٓبُ صِ ََيۡ وَََل  وَََل َُتَۡصبَ ُٛ وضم  ،كسر السينبو  ،بالياء بدؿ التاء َّ٘
 الباء

195  ْ ٜا َزّىَِرنَّ  َوًُذُِْ
ُ
ِّ  َِل ْ َوًُذ ٜا َزّىِ  ُْ

ُ
 التاء بتشديد َرنَّ َِل
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 سورة النساء(  4) 
 

 بتشديد السين ةَٓءلُٜنَ تَصَّ  تََصةَٓءلُٜنَ  1
4   ُٙ ۡ٘ ِ ٜهُ  ّٔ ُٙ  وَُُكُ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَُُكُٜهُ  ۬  ۥّٔ

5  ُٓ َُس َّٰ َن ۡٔ
َ
ةَٓء أ َٛ َى  ٱلص 

ة َٛ َى  ٱلص 
 ُٓ َُس َّٰ َن ۡٔ

َ
 ۬  أ

 ٓ ة َٛ َى  ٱلص 
 ُٓ َُس َّٰ َن ۡٔ

َ
 أ

ةَٓء ٱلص   َٛ َى
ُٓ ٝا َُس َّٰ َن ۡٔ  ۬ 

ةَٓء  َٛ َى ٱلص 
ُٓ ٓا َُس َّٰ َن ۡٔ 

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 

7  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
8  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  اية واواً لفظيةىاء الكن وصاًل: بإتباع ۥِٔ

ۡيِٙ  11 َٜ ثَ
َ
ۡيِٙ  َوِِل َٜ ثَ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَوِِل

ا 11 َٜ ثَ
َ
ا هُ أ َٜ ثَ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥهُ أ

 وألف بعدىا ،الصاد بفتح يَُٜصَٰ  يُِٜص  11
13  ُٙ ُٙ  يُۡدِخْۡ  ةىاء الكناية واواً لفظي وصاًل: بإتباع ۥيُۡدِخْۡ
14  ُٙ ُٙ  يُۡدِخْۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيُۡدِخْۡ
 الباء بكسر ُيٜتِ ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  15
انِ  16 َ َ  َوٱَّلَّ  مع المد الالـز ،النوف بتشديد نِّ ٓاَوٱَّلَّ
َ٘ح    19 ِ َجّي َجيَّ  ٔ   الياء بفتح َ٘ح   ٔ 
 يةىاء الكناية ياًء لفظ وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  19
20  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ

ٓ  ٱّنَِّصةٓءِ إَِّلَّ  22  ۬  إَِّلَّ  ۬۬ ٱّنَِّصة
 إَِّلَّ  ۬۬ ٱّنَِّصة

 ۬  َّلَّ  ٝاٱّنَِّصةٓءِ 
 َلَّ يٓ ٱّنَِّصةٓءِ 

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو القصر؛

 مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 
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ٓ  ٱّنَِّصةٓءِ إَِّلَّ  24  ۬  إَِّلَّ  ۬۬ ٱّنَِّصة
 إَِّلَّ  ۬۬ ٱّنَِّصة

 ۬  َّلَّ  ٝاٱّنَِّصةٓءِ 
 َلَّ يٓ ٱّنَِّصةٓءِ 

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو القصر؛

 مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 
24  َِّ ِظ

ُ
  َوأ

َ
 مزة والحاءاله بفتح َِّ ظَ َوأ

 بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح دَِخََٰرةٌ  دَِخََٰرةً  29
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦيِٙ ُٗۡطِْ  يِٙ ُٗۡطِْ  30
31  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
ْ  َٔ َوۡس  32 ٜا ْ  َوشَ  ُْ ٜا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ُْ
َدۡت  33 ٌَ َٰ  َخ َدۡت ـَع  ألفاً بعد العين بزيادة ٌَ
40  ُٙ ۡٗ ُ ُٙ  لَّ ۡٗ ُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥلَّ
َ٘حّٗ  40 َ٘حٞ  َظَص  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َظَص
ة 40 َٛ ةكِّ يَُغ  يَُظَٰكِۡى َٛ  وتشديد العين ،بحذؼ األلف ۡى

َظدٞ  43
َ
َظدٞ  َصة َصةَٓء أ

َ
 أ
 ٓ َظدٞ  َصة

َ
 أ

 َظدٞ ٝاَصةَٓء 
 َظدٞ اةَٓء صَ 

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع القصر
رۡ  ٤٩وَذِيًَل  49 ـُ رۡ  ٤٩ە   وَذِيََل  ٱٗ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
َدىَٰ  51 ۡٚ

َ
ُؤََّلٓءِ أ َدىَٰ حَ ُؤََّلٓءِ َهَٰ  َهَٰٓ  مفتوحة ياءً ية بإبداؿ الهمزة الثان ٛۡ

55  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َخ
وهُ  59 وهُ  وَُرد   ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَُرد 

66 
ٜٓاْ   ِن ٱۡرُذُْ

َ
  أ

 ْ ٜا وِ ٱۡخرُُص
َ
 أ

نُ 
َ
  اْ  ٱۡرُذُْٜ أ

وُ 
َ
ْ  أ ٜا  ٱۡخرُُص

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم

ٜهُ  66  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذَكُْٜهُ  َذَكُْ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل ةَسَٰؼّٗ ِض   ةِضَسَٰؼّٗ  ةِضَسَٰؼّٗ  68
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦُٗۡؤتِيِٙ  ُٗۡؤتِيِٙ  74
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77  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
ٜنَ  77 ُٕ َْ ـۡ ٜنَ حُ َوََّل  َوََّل ُت ُٕ َْ  بالياء بدؿ التاء ـۡ
ۡرَءاَنۚٓ  82 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَنۚٓ ٱّۡ
وهُ  83 وهُ  َرد   ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَرد 
87  ٍِٙۗ  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦۗ ذِيِٙ  ذِي
 اًء لفظيةىاء الكناية ي وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  93
96  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ

َٜوَّ  97 َٖ دَ ِي ُٓ ٱَّلَّ ُٛ َٰ َٖ  ى ِي ٱَّلَّ
ُٓ َٜوَّ دَّ  ُٛ َٰ  ى

 َٖ ِي ٱَّلَّ
َٜوَّ  ُٓ دَ ُٛ َٰ  ى

 وصالً  البزي: بتشديد التاء

97  َٓ َٓ  ذِي َٓ ۬   ذِي َٓ  ؙذِي  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ذِي

109  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ ـَٚ  ۥأ ُٗذ

َ
وصاًل: وابن كثير ؛ حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

 بإتباع ميم الجمع واواً لفظية
 يقف عليها بالتاء ،[مستثنى] َمۡرَعةتِ  َمۡرَعةتِ  114
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦُٗۡؤتِيِٙ  ُٗۡؤتِيِٙ  114
 وفتح الخاء ،ضم الياءب ُْٜنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخُْٜنَ  124

َٰ يَ  يُۡطَِْعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ، مع تشديد  َعةَْ طَّ
 الصاد وألف بعدىا

َل  136  بضم النوف، وكسر الزاي َل ّزِ ُٗ  َٗزَّ
َٗزَل  136

َ
  أ

ُ
 بضم الهمزة، وكسر الزاي َل ٗزِ أ

َل  140  بضم النوف، وكسر الزاي َل ّزِ ُٗ  َٗزَّ
ۡركِ  145 رَ  ٱلَّ  الراء بفتح كِ ٱلَّ
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 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥُتُۡىٜهُ  ٜهُ ُتۡىُ  149

ٓۡ يُ  152 ِٛ ُٓ ُٗ  ۡؤتِي ِٛ  وصالً: بإتباع؛ و بدؿ الياء األولى بالنوف ۥۡؤتِي
 ميم الجمع واواً لفظية

َِل  153 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل دُنِ  ُتَنّ
 جلي

رَِٗة 153
َ
رۡ  أ

َ
 يمها؛ وال يخفى تفخالراء بإسكاف َٗةأ

157 
 ۬  (ٔكةً ) َرَذُْٜهُ 

ۚٓ  َضَُْجٜهُ   ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ 
ُٙ  ۬  ۥَضَُْجٜهُ  ۬  ۥَرَذُْٜهُ  ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ّٔ

 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  157
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ   إَِِلِۡٙ   158
161  ُٙ ۡ٘ ُٙ خَ  َخ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
171  ۖ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ّٔ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  172
175  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  : بإتباعوصالً  ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  175
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل ةَسَٰؼّٗ ِض   ةِضَسَٰؼّٗ  ةِضَسَٰؼّٗ  175

 
 سورة المائدة(  5) 

 

2  ۡٓ وُك ن َضد 
َ
ُٓ إِ  أ وُك ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الهمزة بكسر ۥن َضد 

 واواً لفظية

2  ْ ٜا ْ تَّ  َوَل  َوََّل َتَكةَوُٗ ٜا ْ  َكةَوُٗ ٜا بزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد ال َوََّل َتَكةَوُٗ
 المشبع في األلف التي قبلها

ِٖ ٱۡعُؽرَّ  3 َٕ ُٖ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
4   ِٙ ِٙ   َقَْۡي  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡي
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6  ۡٓ رُۡصَُْس
َ
رُۡصِْ  َوأ

َ
ُٓ َوأ  ميم الجمع وصاًل: بإتباع؛ و الالـ بكسر ۥُس

 واواً لفظية

َظدٞ  6
َ
َظدٞ  َصة َصةَٓء أ

َ
 أ
 ٓ َظدٞ  َصة

َ
 أ

 َظدٞ ٝاَصةَٓء 
 َظدٞ اَصةَٓء 

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 قصرمع ال إبدالها ألفاً  أوالثانية 
6  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ّٔ

َخ  11 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ِؗٗۡك
 بتسهيل الهمزة الثانية ََلَٰ ٝاَوٱۡۡلَۡنَغةَٓء  َوٱۡۡلَۡنَغةَٓء إََِلَٰ  14
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   16
َٓ وَ  18 َٓ  وَ  ِْ َٓ وَ  ِْ َٓ وَ  ؙِْ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ِْ
ٜهُ  23 ُٕ ٜهُ َدَخْۡ  َدَخُْۡذ ُٕ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُذ
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف يَِدي يَِديَ  28
َخةُف  28

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

ِخيِٙ  30
َ
ِخيِٙ  أ

َ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦأ

ِخيِٙ   31
َ
ِخيِٙ   أ

َ
 ًء لفظيةىاء الكناية يا وصاًل: بإتباع ۦأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ   َقَْۡيِٙ   39
ٜۡهُ  وَُخُذوهُ   41 ٜۡهُ  ۬  ۥوَُخُذوهُ  دُۡؤدَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥدُۡؤدَ
ۡعِخ   42 عُ  لِْص   الحاء بضم ِخ  لِْص 
 يةىاء الكناية ياًء لفظ وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  44
 الحاء بضم َوٱۡۡلُُروحُ  َوٱۡۡلُُروحَ  45
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ   ۬  ۦيََديِۡٙ  ذِيِٙ   ۬ (ٔكةً ) يََديِۡٙ  46

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ   ذِيِٙ   47

ِٙ   ۬  يََديِۡٙ  48 ِٙ   ۬  ۦيََديِۡٙ  ذِيِٙ ۬   َقَْۡي  ىاء الكناية ياًء لفظية بإتباعوصاًل:  ۦذِيِٙ ۬   ۦَقَْۡي

ِن ٱۡظُسٓ 49
َ
نُ  َوأ

َ
 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡظُسٓ َوأ
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ُٜل  53 ٌُ ُٜل  َوَي ٌُ  الواو بحذؼ َح
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيُۡؤتِيِٙ  يُۡؤتِيِٙ  54
ُزوّٗ  57 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
ُزوّٗ  58 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  ۡيِٙ َقَْ  60
ۡعَخۚٓ  62 عُ  ٱلص   الحاء بضم َخۚٓ ٱلص 
ۡعَخۚٓ  63 عُ  ٱلص   الحاء بضم َخۚٓ ٱلص 
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥيََداهُ  يََداهُ  64
 بتسهيل الهمزة الثانية ََلَٰ ٝاَوٱۡۡلَۡنَغةَٓء  َوٱۡۡلَۡنَغةَٓء إََِلَٰ  64
ۚٓ ذَ  79 ٜهُ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َكُْٜهُ ذَ  َكُْ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  81
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 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعۡصَذنُِجٜهُ  وَعۡصَذنُِجٜهُ  90
 تنوين بالضم دوف آءُ وََضزَ  آءٞ وََضزَ  95
ِسۡ  95 ّٔ ُِ  ِِ ِۡس  بكسر الالـ ّٔ
95  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  96

ۡشَيةَٓء إِن 101
َ
ۡشَيةَٓء  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نٝاأ

ُل  101 ء بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفا ُل يُنَ  ُحَنَّ
 جلي

ۡرَءانُ  101 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  104

َٖ ٱ 107 ِي َٖ ٱ ٱۡشَذَعيَّ  َّلَّ ِي ؛ وال يخفى ضم وكسر الحاء ،ضم التاءب يَّ عِ ٱۡشذُ  َّلَّ
 ىمزة الوصل عند االبتداء فيها

ُدِس  110 ٌُ ٌُ  ٱّۡ  ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ِس دۡ ٱّۡ

َِل  112 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ة 115 َٛ ُ ِل َنّ نِ  ُٔ ةُٔ َٛ ُ بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ل
 جلي

َٗخ  116
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َٗخ ٝاءَ  َءأ

116  َ ّمِ
ُ
ّمِ  َوأ

ُ
 المنفصل المديخفى ؛ وال الياء بإسكاف َوأ

نۡ  116
َ
نۡ  َِلَ  َِلٓ أ

َ
 الياء بفتح أ

117  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

119  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َخ
 
 
 



 فرش الجزء السابع                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 اصم الكوفيع

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 114      

 

 

 سورة األنعام(  6) 
 

ُصٜهُ  7 َٕ ُصٜهُ  وََْ َٕ  ة واواً لفظيةىاء الكناي وصاًل: بإتباع ۥوََْ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  8
9   ُٙ ُٙ  َصَكَْۡجَٰ ََكَْۡجَٰ ُٙ  ۡلَّ ُٙ  ۬  ۥَصَكَْۡجَٰ ََكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۡلَّ

زِئَ  10 ۡٛ ِد ٱۡشُذ ٌَ دُ  َوَّ ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡشُذ
َخةُف إِ  15

َ
ٓ أ َ  ّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

16  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
ۡرَءانُ  19 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ

19  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
  أ

َ
ُٓ ـ۫ىأ ميم  وصاًل: بإتباع؛ و بتسهيل الهمزة الثانية ۥَُّ٘س

 الجمع واواً لفظية
25  ٌَ ٜهُ َحۡى ٜهُ  ُٛ ُٛ ٌَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَحۡى
26  ُٙ ۡ٘ ُٙ  (ٔكةً ) َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
َب  27 ُب  َُٗسّذِ  الباء بضم َُٗسّذِ
 األخيرة النوف بضم َوَُٗسٜنُ  َوَُٗسٜنَ  27
28  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 بالياء بدؿ التاء ۡكٌُِْٜنَ حَ  َتۡكٌُِْٜنَ  32
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  36
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  37

َِل  37 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

َ٘ةظَ  38 َ٘ةظَ  ۡيِٙ ِِبَ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦۡيِٙ ِِبَ
39   ُٙ ُٙ  يُۡغِْْۡ ُٙ  ََيَۡكْۡ ُٙ  ۬  ۥيُۡغِْْۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥََيَۡكْۡ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   39
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥإِيَّةهُ  إِيَّةهُ  41
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  41
ۥ   54 ُٙ َّٗ

َ
ۥ أ ُٙ َّٗ

َ
ۥ  إِ  وَأ ُٙ ۥإِ وَ  َّٗ ُٙ  )فيهما( الهمزة بكسر َّٗ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ ۬   ۦذِيِٙ  إَِِلِۡٙ ۬   ذِيِٙ  60

61  ُٓ َظَدُز
َ
 َصةَٓء أ

 َصة
 ُٓ َظَدُز

َ
 أ

 ٓ  َصة
 
َ
ُٓ أ  َظَدُز

َصةَٓء 
ُٓ ٝا  َظَدُز

َصةَٓء 
ُٓ ا  َظَدُز

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 قصرمع ال إبدالها ألفاً  أوالثانية 

61  ُٙ ۡذ َٜذَّ ُٙ  دَ ۡذ َٜذَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥدَ
جنَ  63

َ
َ٘ةأ َٰ جنَ  ى

َ
 ء مفتوحةبياء ساكنة بعد الجيم وبعدىا تا َ٘ةَذـيۡ أ

يُسٓ 64 َّ٘ضِ  ؛الجيم تخفيفو  ،النوف بإسكاف يُسٓيُ٘ضِ  ُح
 جلي اإلخفاءو 

رۡ  65 ـُ رۡ  ە  َبۡكِظٍۗ  َبۡكٍظٍۗ ٱٗ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
72  ٓۚ ٜهُ ٌُ ٜهُ  َوٱتَّ ٌُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َوٱتَّ
 ناية ياًء لفظيةىاء الك وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  72
بِيِٙ  74

َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِِل

74  ٍَ َٰ َرى
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ٍَ  إِّّنِ َٰ َرى

َ
 الياء بفتح أ

 الياء بإسكاف وَۡصِو  وَۡصِوَ  79

ِۡل  81 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

 تنويناء دوف كسر التب َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   83

َّشَ  83 َّشَ  ةُٓءۗ إِنَّ س َّشَ ۬   نَّ ٝاةُٓءۗ س  نَّ وِ ةُٓءۗ س
 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف

 مكسورة واواً 

بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َوَزَكرِيَّة َوَزَكرِيَّة 85
 يخفى المد المتصل

 ادبدؿ الص بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   87
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  90
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91 
ۥ   ُٙ  َتَۡكَُْٜٗ

ة   َٛ  َوُتُۡىٜنَ  ُتۡجُدوَج
ۥ  ََيۡ  ُٙ   َكَُْٜٗ

ة  حُ  َٛ  ۡخُىٜنَ يُ وَ  ۡجُدوَج
 (الثالثة) بالياء بدؿ التاء

92  ُٙ َٗزَّۡجَٰ
َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  92
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  93

94  ۡٓ َُ٘س ُ٘  ثَۡي ُٓ ثَۡي ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و النوف بضم ۥُس
 واواً لفظية

ّيِخِ  95 َٕ ۡ يۡ  (ٔكةً ) ٱل َٕ ۡ  هاتخفيف الياء مع إسكانب ِخ ٱل

 ضمو  ،وكسر العين ،ألف بعد الجيمب ُِ كِ َوَجَٰ  َِ وََصكَ  96
 الالـ

96  َِ ۡ ِِ  ٱِلَّ ۡ  بكسر الالـ ٱِلَّ
رّٞ  98 ٌَ ۡصَذ ُٕ ۡصَذٌِ  َذ ُٕ  ؛ وال يخفى ترقيق الراء وقفاً كسر القاؼب رّٞ َذ
99  ُٙ ۡ٘ ُٙ  (ٔكةً ) ِٔ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
99  ْ ُرٓوا ـُ ٍٍۗٙ ٱٗ تََضَٰجِ تََضَٰجِ  ُٔ ُرو ە  ٍِۗٙ ُٔ ـُ ْ ٱٗ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ا

102  ٓۚ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَعۡخُجُدوهُ  وَعۡخُجُدوهُ
 ألف بعد الداؿب َدَٰرَۡشَخ  َدرَۡشَخ  105
109  ٓ ة َٛ جَّ

َ
ةإِ  أ َٛ  الهمزة بكسر جَّ
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112  ۖ ٜهُ  اً لفظيةىاء الكناية واو  وصاًل: بإتباع ۥۖ َذَكُْٜهُ  َذَكُْ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  113
ٜۡهُ  113 ٜۡهُ  َوَِّيَۡع  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَِّيَۡع

لٞ  114 َنَّ نَ  ُٔ بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  لٞ ُٔ
 جلي

ُخ  115 َٕ ِ  (لجمعا)ب بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  118
ٍِۗٙ ۬   َقَْۡيِٙ  119 ٍِۗٙ ۬   ۦَقَْۡيِٙ  إَِِلۡ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلۡ
119  َِ  بضم الفاء، وكسر الصاد َِ ّطِ وُ  وَطَّ

 مَ ّرِ ظُ  َظرَّمَ  119
؛ وترقيق الراء وكسر الراء ،الحاء بضم

 جلي
ْ ٜنَ  119 ُِغ َ  ِلَّ ْ ٜنَ ِلَّ  الياء بفتح ِغ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  121
ظۡ  122

َ
ُٙ وَأ ظۡ  َيۡيَجَٰ

َ
ُٙ وَأ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَيۡيَجَٰ

ة 125 ًٌ ِ ةَعيۡ  َعّي  هاتخفيف الياء مع إسكانب ًٌ

دُ  125 كَّ وتخفيف  مع تخفيفها، الصاد كافبإس َكدُ يَۡط  يَطَّ
 العين

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَُٰط ِض   ِضَسَُٰط  ِضَسَُٰط  126

128  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  ََيَُۡشُ ُٚ ميم  وصاًل: بإتباعو بدؿ الياء؛  النوفب ۥَُشُ
 الجمع واواً لفظية

137  ۖ ٜهُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ َذَكُْٜهُ  َذَكُْ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ   َقَْۡيِٙ   138
ۡيَذحّٗ  139 ۡيَذحٞ  َّٔ  بتنوين الضم بدؿ الفتح َّٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  139
140  ْ ٜٓا ْ َرذَُّْٜ َرَذُْ  التاء بتشديد ا
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ۥ 141 ُٙ ُزُْ
ُ
زۡ  أ

ُ
ۥأ ُٙ  الكاؼ بإسكاف ُْ

 الحاء بكسر َطةدِهۦِۖ ظِ  َظَطةدِهۦِۖ  141
َٰتِ  142 َٰتِ  َنَٰتِ ُخؽۡ  ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
ۡكزِ  143 َٕ

ۡ كَ  ٱل َٕ ۡ  العين بفتح زِ ٱل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  143
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  144
144  ٓ َدا َٛ َدآَء  َء إِوۡ ُش َٛ  بتسهيل الهمزة الثانية وۡ ٝاُش
 بالتاء بدؿ الياء ُسٜنَ دَ  يَُسٜنَ  145
ِٖ ٱۡعُؽرَّ  145 َٕ ُٖ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذُذۡخرُِصٜهُ  َذُذۡخرُِصٜهُ  148
ُرونَ  152 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ تشديدب ََّ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَِٰط ِض   ِضَسَِٰط  ِضَسَِٰط  153
ۖ وَعدَّجِ  153 ٜهُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ُكٜهُ وَعدَّجِ  ُك
َق  153 َق َذذَّ  َذَذَىرَّ َق  َىرَّ  البزي: بتشديد التاء َذَذَىرَّ
155  ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
ٜهُ وَعدَّجِ  ۬  أ ُٙ  ُك َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُكٜهُ عدَّجِ وَ  ۬  ۥأ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   161
ِ  ةّٕٗ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ،القاؼ بفتح ةّٕٗ َرّي
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  164

 
 ( سورة األعراف 7) 

 
2  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
ُرونَ  3 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

12  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
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16  ٍَ ََٰؼ ٍَ  ِضَس ََٰؼ ٍَ ِض   ِضَس ََٰؼ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َس
ٜلُٜنَ  28 ٌُ َت

َ
ٜحَ ثِعَّۡىۡعَشةٓءِ   ثِعَّۡىۡعَشةٓءِ  أ ٌُ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  لُٜنَ َذ

ٜهُ  29  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱۡدُقٜهُ  َوٱۡدُق
 السين بكسر ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  30

ِۡل  33 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ٓۡ صَ  34 ُٛ َصُْ
َ
 ةَٓء أ

ُٓ  ةصَ  ُٛ َصُْ
َ
 ۥأ
ٓ صَ    ة

َ
ُٓ أ ُٛ  ۥَصُْ

ُٓ ٝاةَٓء صَ  ُٛ  ۥَصُْ
ُٓ اةَٓء صَ  ُٛ  ۥَصُْ

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

وصاًل: قصر؛ و مع ال إبدالها ألفاً  أوالثانية 
 ميم الجمع واواً لفظية بإتباع

ْ َٜٗة 38 َع
َ
ُؤََّلٓءِ أ ْ َٜٗةيَ ُؤََّلٓءِ َهَٰ  َهَٰٓ  مفتوحة ياءً الثانية بإبداؿ الهمزة  َغ

َ٘حُ  44 َّّۡك ن 
َ
نَّ  أ

َ
َ٘حَ  أ َ٘حُ  َّۡك َّّۡك ن 

َ
 مع التشديد نوف )أف(،بفتح  :البزي أ

َ٘حُ  44 َ٘حَ  َّّۡك َ٘حُ  َّۡك  التاءبفتح  :البزي َّّۡك

ۡضَدَٰتِ  47
َ
ةَٓء أ ٌَ  دِْۡ

ة ٌَ  دِْۡ
ۡضَدَِٰت  

َ
 أ

 ٓ ة ٌَ  دِْۡ
ۡضَدَٰتِ 

َ
 أ

ةَٓء  ٌَ دِْۡ
 ۡضَدَِٰت  ٝا

ةَٓء  ٌَ دِْۡ
 ٓ  تِ ۡضَدَٰ ا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 

49  ْ ٜا ْ  ە  ثِرَۡسَحِ   ثِرَۡسٍَح  ٱۡدُخُْ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخُْ
وۡ  50

َ
ةٓءِ أ َٕ ۡ ةٓءِ  ٱل َٕ ۡ  وحةمفت ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٜۡ يَ ٱل

52  ُٙ َْۡجَٰ ُٙ  وَطَّ َْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَطَّ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥسَُصٜهُ  سَُصٜهُ  53
ٜهُ  56  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱۡدُقٜهُ  َوٱۡدُق
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗرَۡسََخ  رَۡسََخ  56

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ يٱلّرِ  َ َٰطَ ٱلّرِ  57
 األلف )باإلفراد(

َۢا 57 ُ  بَُۡشَ َۢ س  الشينو النوف النوف بدؿ الباء، مع ضم ب اَُشَ
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57  ُٙ َجَٰ ٌۡ ُٙ  ُش َجَٰ ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُش
ّيِخ   57 يۡ  َّٔ  مع إسكانها الياء بتخفيف خ  َّٔ
ُرونَ  57 ََّ  الذاؿ بتشديد ُرونَ ََّ دَذَّ  دََذ
59  ٓ َ  إِّّنِ  الياء بفتح إِّّنِ
ثُٜهُ  64 ذَّ َُ ُٙ  ۬  وَ جنَۡيَجَٰ

َ
ثُٜهُ  وَأ ذَّ َُ ُٙ  ۬  ۥوَ جنَۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

69  ۖ َؽحّٗ ۡ
ۖ ثَۡط  ثَط  ۖ  َؽحّٗ َؽحّٗ ۡ

 الخالصة بالصاد :البزي ثَط 
72  ُٙ جنَۡيَجَٰ

َ
ُٙ  وَأ جنَۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية تباعوصاًل: بإ ۥوَأ

ۖ ُبُيٜدّٗ  74 ۖ ُيٜدّٗ بِ  ة  الباء بكسر ة

81  ۡٓ ُٓ ٝاءَ  إَُِّٗس ؛ ل الثانيةيسهتو  ،ىمزة مفتوحةبزيادة  ۥَُّٗس
 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 

83  ُٙ جنَۡيَجَٰ
َ
ُٙ  وَأ جنَۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   86
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98  َٖ ِٔ

َ
َو أ

َ
وۡ  أ

َ
َٖ  أ ِٔ

َ
 الواو بإسكاف أ

100 ٓ ُٛ َضۡجَجَٰ
َ
ُٓ وَ سََشةُٓء  سََشةُٓء أ ُٛ ؛ مفتوحة واواً بإبداؿ الهمزة الثانية  ۥَضۡجَجَٰ

 وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً لفظيةو 
ِعَ  105 ِع  َٔ  الياء بإسكاف َٔ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع َقَطةهُۥ َقَطةهُ  107
111  ۡٙ رِۡص

َ
رۡصِ  أ

َ
 وضم الهاء ،ػهمزة ساكنة بعد الجيمب ۥُٙ  ٔـۡ أ

111  ۡٙ رِۡص
َ
َخةهُ  ۬  أ

َ
رۡصِ  َوأ

َ
َخةهُ  ۬  ۥُٙ  ٔـۡ أ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

ُه  117 ٌَ ي: البز و  ؛القاؼ وتشديدالالـ  بفتح ُه ٌَّ دََْ  ُه ٌَّ َْ دَّ  دَْۡ
 وصالً  بتشديد التاء

123 
 (ٔؽٌْةً )

ُ٘ذٓ َٔ ُن َءا ٜۡ  وِرَۡق

 (ٔؽٌْةً )
نُ  ٜۡ  وِرَۡق

ُٓ  ۬۬ ءَ   ُ٘ذ َٔ  ۥا

 (اثذداءً )
ُٓ  ۬۬ ءَ   ُ٘ذ َٔ  ۥا

 ۬ 
 (وضَلً )

نُ  ٜۡ  وِرَۡق
ُٓ  ۬۬ وَ   ُ٘ذ َٔ  ۥا

بتسهيل الهمزة ، و زيادة ىمزة استفهاـب
مطلقاً، وتحقيق األولى حاؿ  الثانية

األولى  الهمزةإبداؿ ب :قنبلاالبتداء؛ و 
 )فرعوف( عند وصلها بما قبلها واواً 

 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً وابن كثير: 

 لفظية
ٜهُ  123 ُٕ ۡرُت َُ ٜهُ  َّٔ ُٕ ۡرُت َُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَّٔ

127  ُِ ِ ّذ ٌَ ُ٘ َ٘  َش  تخفيفو  ،القاؼ وإسكاف ،النوف بفتح ُِ ذُ ٌۡ َش
 مع ضمها؛ وال تخفى القلقلةالتاء 

ٜهُ  135 ُِن َْٰ ُِنٜهُ  َب َْٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَب
ُخ  137 َٕ ِ ُخ  ََك َٕ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ََؗك
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  139
ِخيِٙ  142

َ
ِخيِٙ  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِِل

رِِنٓ  143
َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

رۡ  143 ـُ ِٖ ٱٗ ُٖ  َوَلَِٰس رۡ  َوَلَِٰس ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
َ  إِّّنِ  144  الياء بفتح إِّّنِ
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 (اإلفرادببحذؼ األلف الثانية؛ ) َِت ثِرَِسََْٰ  ثِرَِسََٰلََِٰت  144
 لكناية واواً لفظيةىاء ا وصاًل: بإتباع ۥَحذَِّخُذوهُ  (ٔكةً ) َحذَِّخُذوهُ  146
َُذوهُ  148 َُذوهُ  ٱتَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱتَّ
 الياء بفتح َبۡكِدَيۖ  َبۡكِدٓي   150
ِخيِٙ   150

َ
ِخيِٙ  إَِِلِۡٙ   أ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ   ۬  ۦأ

َٗخ  155
َ
 مفتوحة واواً ة الثانية بإبداؿ الهمز  َٗخ وَ تََشةُٓءۖ  تََشةُٓءۖ أ

ُروهُ  157 وهُ  ۬  وََقزَّ ُروهُ  َوَََٗصُ وهُ  ۬  ۥوََقزَّ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَوَََٗصُ
ٜهُ  158  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱدَّجُِكٜهُ  َوٱدَّجُِك
160  ُٙ َٰ ى ٌَ ُٙ  ٱۡشتَۡص َٰ ى ٌَ  واً لفظيةىاء الكناية وا وصاًل: بإتباع ۥٱۡشتَۡص

ٓۡ  َٔ َوۡس  163 ُٛ ُٓ  َوشَ  ْۡ ُٛ ؛ بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ۥْۡ
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 

164  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
ۡكِذَرةً  164 ۡكِذَرةٌ  َٔ  بتنوين الضم بدؿ الفتح َٔ
166  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ية واواً لفظيةىاء الكنا وصاًل: بإتباع ۥَخ
ُخُذوهُ  169

ۡ
ُخُذوهُ  يَأ

ۡ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَأ

169  ٍِٙۗ ٍِۗٙ  ذِي  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦذِي
 بدؿ التاء الياءب ۡكٌُِْٜنَ حَ  َتۡكٌُِْٜنَ  169
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  171
ُٙ  ُٙ َءاَتۡيَجَٰ  175  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَءاَتۡيَجَٰ

176 
  ُٙ ۚٓ َٚ  لََرَذۡكَجَٰ ُٙ َٰ ى َٜ  ۬ 

 ُٙ َۡ ُٙ  َتَۡتُ ُٙ َٚ  ۬  ۥلََرَذۡكَجَٰ َٰ ى ُٙ  ۬  ۚۥٓ َٜ َۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَتَۡتُ

 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  176
176  َٰ َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ ۡرۚٓ  ل َٛ َٰ  يَْۡ ٍَ َذ ِ  باإلظهار ل
ٜهُ  180  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعۡدُقٜهُ  وَعۡدُق
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186  ۡٓ ُٚ ُٓ َٗ وَ  َوَيَذُر ُٚ  ۥَذُر
ميم  وصاًل: بإتباعبدؿ الياء؛ و  النوفب

 الجمع واواً لفظية

ۚٓ إِنۡ  188 ُٜٓء  ٱلص 
 ٓۚ ُٜٓء  نۡ ٝاٱلص 
 ٓۚ ُٜٓء  نۡ وِ ٱلص 

 إبدالها أو الثانية، همزةال بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

195  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ُِ ًُ  ْ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُق

 ٞه ـيۡ ؼَ  َطَٰٓهِٞه  201
ت ياء ساكنة اثبإو  والهمزةحذؼ األلف ب

 مكانهما
ۡرَءانُ  204 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ

 
 ( سورة األنفال 8) 

 

ُٓ ُحَنشِّ  11 َٰ شَ نۡ حَ  يُس ُٓ ى  ُس
وفتح  ،الغين وإسكاف األولى، الياء بفتح

 ألفاً بعدىا وزيادة مع تخفيفها،الشين 
 بدؿ الياء

 بضم السين ٱۡل َكةُس  ٱۡل َكةَس  11
11  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ

ُِل  11 اإلخفاء بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ و  ُل َوُينِ  َوُيَنّ
 جلي

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَُذوًُٜهُ  وَُذوًُٜهُ  14
16  ُٙ َٰ َوى

ۡ
أ َٔ ُٙ  َو َٰ َوى

ۡ
أ َٔ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَو

17  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ

18  ُٖ ِٜٚ َٜ  ُم ؛ النوف وينوتن ،الهاء وتشديد ،فتح الواوب ٖٞ ِّٚ ُم
 واإلخفاء جلي

ۡيدِ  18 ۡيدَ  ََ  بفتح الداؿ ََ
نَّ ٱ 19

َ
َ َوأ َ نَّ ٱِإَو َّللَّ  الهمزة بكسر َّللَّ

20  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ دَّ  َوََّلٓ  َوََّل دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  َوََّل دَ
 المشبع في األلف التي قبلها
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20  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  20
32  َٕ وِ ٱلصَّ

َ
َٕ  ةٓءِ أ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ِٜ يَ ةٓءِ ٱلصَّ

َُّ٘خ  38 َُّ٘خ  ُش  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ُؗش
 
 
 
 
 



 العاشر فرش الجزء                                                                              الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 115      

 

 

 
42  ِ ِ ثِعّۡكِ  (ٔكةً ) ثِعُّۡكۡدَوة  العين بكسر ۡدَوة

بياءين مخففتين األولى مكسورة  :البزي َحَّ  يَ ـِۧ ظَ  َحَّ  42
 والثانية مفتوحة

46  ْ ٜا ْ دَّ  َوََّلٓ  َوََّل دََجَٰزَُق ٜا ْ  َجَٰزَُق ٜا البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  َوََّل دََجَٰزَُق
 المشبع في األلف التي قبلها

 ناية ياًء لفظيةىاء الك وصاًل: بإتباع ۦَقٌَِجۡيِٙ  َقٌَِجۡيِٙ  48
َرىَٰ   48

َ
ٓ أ َخةُف  إِّّنِ

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َرىَٰ   إِّّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّّنِ

َ
 (فيهما)الياء  بفتح أ

 لسيناوكسر  بدؿ الياء، التاءب َبَّ صِ َُتۡ َوََّل  َوََّل ََيَۡصَبَّ  59

65 
ُِ٘سٓ  ّٔ ِإَون يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ّٔ 
ِةْاَحٞ دَ ِإَون  ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ  لياءبدؿ ا بالتاء (كن)ي ُسٖ 

ۚٓ َعۡكىّٗ  66 ۚٓ ۡكىّٗ ُع  ة  الضاد بضم ة

66 
ُِ٘سٓ  ّٔ وَإِن يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ِةْاَحٞ دَ وَإِن  ّٔ ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ  بدؿ الياء بالتاء (كن)ي ُسٖ 

ٜهُ  73  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَتۡىَكُْٜهُ  َتۡىَكُْ
 

 سورة التوبة(  9) 
 

ِصۡرهُ   6
َ
ُٙ  وَأ ثِْۡۡن

َ
ِصۡرهُ  أ

َ
ثۡ  ۬  ۥوَأ

َ
ُٙ أ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِْۡن

حَ  12 َّٕ ِ ن
َ
  أ

َ
حَ ۫ى أ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

ٜۡهُ  13 ٜۡهُ  َتَۡش  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَتَۡش
َصَِٰضدَ  17  (اإلفراد)ب بإسكاف السين، وحذؼ األلف ِضدَ َمصۡ  َٔ
21  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  الكناية واواً لفظيةىاء  وصاًل: بإتباع ۥّٔ
ۡوِِلَةَٓء إِنِ  23

َ
ۡوِِلَةَٓء  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية نِ ٝاأ

ۚٓ إِنَّ  28 ۚٓ  َشةَٓء  بتسهيل الهمزة الثانية نَّ ٝاَشةَٓء
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 تنوين بضم الراء دوف ُقَزيۡرُ  ُقَزيۡرٌ  30
ـٜنَ يَُظَٰ  ٜنَ  ُٔ يَُظَِٰ   30  وحذؼ الهمزة ،الهاء بضم ُٛ
37   ِ  وكسر الضاد ،الياءفتح ب ِ  يَغِ  يَُغ

37  ۗ ۡٓ ِِٛ ۡقَمَْٰ
َ
ُٜٓء أ ُٜٓء  ُش ُٓ وَ ُش ِِٛ ؛ مفتوحة واواً بإبداؿ الهمزة الثانية  ۥۗ ۡقَمَْٰ

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 
وهُ  39 وهُ  دَُُض   ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥدَُُض 
وهُ  40 وهُ  دََُ٘صُ  ة واواً لفظيةىاء الكناي وصاًل: بإتباع ۥدََُ٘صُ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  40
43  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل

ِۡ دََربَُّطٜنَ  52 َٚ  ِۡ َٚ

 َربَُّطٜنَ دَّ 
 ِۡ َٚ

 دََربَُّطٜنَ 

مع إظهار  البزي: بتشديد التاء وصاًل؛
 ساكناف وىو جائز بذلك فيجتمع ،الالـ

 قراءة ولغة
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  57
ٜهُ  62  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيُۡرُعٜهُ  يُۡرُع

َل  64 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل دُنَ  ُتَنَّ
 جلي

 وفتح الفاء بدؿ النوف، ياء مضمومةب ۡكَه ح   جَّۡكُه  66
ۡب  66  فتح الذاؿو  بدؿ النوف، بتاء مضمومة ۡب ُتَكذَّ  ُجَكّذِ
 بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َؼةٓنَِىُۢة َؼةٓنَِىَۢة 66
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََقُدوهُ  وََقُدوهُ  77
اۖ  83 ِعَ َقُدوًّ ِع  َٔ اۖ  َٔ  الياء بإسكاف َقُدوًّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية عوصاًل: بإتبا  ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  92
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ٜۡءٍِۗ  98  بضم السين؛ وال يخفى المد المتصل ءٍِۗ ٜٓ ٱلص   ٱلصَّ

100  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ

ة 100 َٛ ِ  ِٖٔ َتۡرِي َتۡرِي َُتَۡذ ةَُتۡذ  تاءبعد )تجري(، وكسر ال)من(  ةاديز ب َٛ
 الثانية )تحتها(؛ واإلخفاء جلي

103  ٍَ دَ َٰٜ َٰ  َضَْ ِ َضََْن كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف، و  ٍَ د
 )بالجمع( التاء

نَ  106 ٜۡ ؛ وال يخفى أف همزة مضمومة بعد الجيمب نَ ٜ ٔـُ ُمرۡصَ  ُمرَۡص
 الواو تصبح مدية

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  (اثلَلزح) ذِيِٙ  108
فَ  110 ؽَّ ٌَ فَ تُ  َت ؽَّ  اءالت بضم ٌَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  111
ۡرَءاِن   111 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اِن  َوٱّۡ
بِيِٙ  114

َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦِِل

ۚٓ  إِيَّةهُ   114 ُٙ ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥإِيَّةهُ  ِٔ ۡ٘  لكناية واواً لفظيةىاء ا وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ِٔ
َجُكٜهُ  117 َجُكٜهُ  ٱتَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱتَّ
 بدؿ الياء األولى التاءب زِيلُ دَ  يَزِيلُ  117
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  118
124  ُٙ ُٙ  َزاَددۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَزاَددۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  128
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  129

 
 سورة يونس(  10) 

 

3  ٓۚ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَعۡخُجُدوهُ  وَعۡخُجُدوهُ
ُرونَ  3 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  4
 بهمزة بدؿ الياء :قنبل ةٓءّٗ بَ عِ  ِعَيةٓءّٗ  ِعَيةٓءّٗ  5

12  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
ۡرَءانٍ  15 ٌُ ِ رَ  ث ٌُ ِ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٍ ث
15  ٓۚ َۡلُ َۡلُ  ثَّدِ  ىاء الكناية واواً لفظية بإتباع وصاًل: ۚۥٓ ثَّدِ
نۡ  15

َ
َخةُف  ۬  َِلٓ أ

َ
ٓ أ نۡ  َِلَ  إِّّنِ

َ
َ  ۬  أ َخةُف  إِّّنِ

َ
 (فيهما)الياء  بفتح أ

َُٰسٓ 16 ۡدَرى
َ
 َوََّلٓ أ

 
َ
ُٓ َوَِل َُٰس  ۥۡدَرى

 َوََّل ۬  
 ُٓ َُٰس ۡدَرى

َ
 ۥأ

 
َ
ُٓ َوَِل َُٰس  ۥۡدَرى

البزي: لو و ، بعد الالـالتي بحذؼ األلف 
ميم  : بإتباعوصالً ؛ و إثباتها وجو ثاني ىو

 الجمع واواً لفظية

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  20
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  20
َتَٰفَ  23 َتَٰفُ  َّٔ  العين ضمب َّٔ
24  ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

25  ٓ  أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف َ َٰ وِ يََشةُٓء ۬   ََلَٰ ٝايََشةُٓء  ُء إََِلَٰ يََشة
 مكسورة واواً  إبدالها

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   25
 ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ةكّٗ ًِؽۡ  ةًَِؽكّٗ  27
ّيِخِ  31 َٕ ۡ ّيَِخ  ۬  ٱل َٕ ۡ يۡ  ٱل َٕ ۡ يۡ  ۬  خِ ٱل َٕ ۡ  هايف الياء مع إسكانتخفب َخ ٱل
ُخ  33 َٕ ِ ُخ  ََك َٕ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ََؗك
ِّٛدِيٓ  35 َٛ  يَ يَح  الهاء بفتح ّدِ
ۡرَءانُ  37 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ ۬   ۦيََديِۡٙ  ذِيِٙ  يََديِۡٙ   37
38  ۖ ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٰ ى  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥۖ ٱۡذََتَ

45  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  ََيَُۡشُ ُٚ ميم  وصاًل: بإتباع؛ و بالنوف بدؿ الياء ۥَُشُ
 الجمع واواً لفظية



 الحادي عشر فرش الجزء                                                                      اف في القراءات العشر للػقرآفالدرر الحس  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 119      

 

 

49  ۡٓ ُٛ َصُْ
َ
ُٓ  َصة َصةَٓء أ ُٛ َصُْ

َ
 ۥأ
 ٓ ُٓ  َصة ُٛ َصُْ

َ
 ۥأ

ُٓ ٝاَصةَٓء  ُٛ  ۥَصُْ
ُٓ اَصةَٓء  ُٛ  ۥَصُْ

 قصرمع الولى الهمزة األ : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

قصر؛ وابن  مع ال إبدالها ألفاً  أوالثانية 
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعكثير 

 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦِٙ ِإَوَِلۡ  ِٙ ِإَوَِلۡ  56
59  ُٙ ۡ٘ ِ ۥ ّٔ ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ّٔ
61  ِّٔ ُٙ ۥ ٘ۡ ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ّٔ
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ان  ًُرَ  ًُۡرَءان   61
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  61
ۚٓ إِن 66 ََكَٓء ۚٓ  َُشَ ََكَٓء  بتسهيل الهمزة الثانية نٝاَُشَ
 اية ياًء لفظيةىاء الكن وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  67
ۡصرَِي إَِّلَّ  72

َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المد؛ وال يخفى الياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

ثُٜهُ  73 ذَّ َُ ُٙ  ۬  وَ ۡيَجَٰ َ٘ضَّ ثُٜهُ  َذ ذَّ َُ ُٙ  ۬  ۥوَ ۡيَجَٰ َ٘ضَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  78
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَكَْۡيِٙ ذَ  َكَْۡيِٙ ذَ  84
ِخيِٙ  87

َ
ِخيِٙ  َوأ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَوأ

ٓۡ  ة  ُبُيٜدّٗ  87 ُٓ بِ  ة  ُيٜدّٗ بِ  ُبُيٜدَُس ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الباء بكسر ۥُيٜدَُس
 في )بيوتكم( واواً لفظية

88  ْ ٜا  ْ ْ  ِِلَ  ِِلُِغ ْ ِغ  الياء بفتح ٜا
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  93
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ِِ  وََس  ِِ  َٔ وَۡس  94
ُخ  96 َٕ ِ ُخ  ََك َٕ ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ََؗك

101  ْ ُروا ـُ ِِ ٱٗ ًُ  ُِ ًُ  ْ ُروا ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
َ٘  ُٗ٘شِ  103  وتشديد الجيم ،فتح النوف الثانيةب شِّ ُج
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 سورة ىود(  11) 
 

2  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥّٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  3

3  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ ِإَون دَّ  ِإَون دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  واإلخفاء وصاًل؛ البزي: بتشديد التاء ِإَون دَ
 جلي

َخةُف  3
َ
ٓ أ َ  وَإِّّنِ َخةُف  وَإِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

5  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِٔ  ِٔ ٓۚ ُٙ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
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9  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥِٔ

10   ُٙ َوًَۡجَٰ
َ
ُٙ  أ ۡذ ُٙ  َمصَّ َوًَۡجَٰ

َ
ُٙ  ۬  ۥأ ۡذ  كناية واواً لفظيةىاء ال وصاًل: بإتباع َمصَّ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  12
ۖ ٱۡذََتَ  13 ُٙ َٰ ُٙ ٱۡذََتَ  ى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ى
ُٙ  َوَيۡذُْٜهُ   17 ۡ٘ ِ ُٙ  ۬  ۥَوَيۡذُْٜهُ  (ٔكةً ) ّٔ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
 العين وتشديد ،األلف بحذؼ ُه يَُغكَّ  يَُظََٰكُه  20
ُرونَ  24 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  الذاؿ بتشديد دََذ

25  ۡٓ   إِّّنِ َُّس
َ
ُٓ أ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بفتح الهمزة ۥّّنِ َُّس

 واواً لفظية
َخةُف  26

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

َِيۡخ  28 ّٕ  ميموتخفيف ال ،بفتح العين َيۡخ ِٕ َذكَ  َذُك
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  29
ۡصرَِي إَِّلَّ  29

َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المد؛ وال يخفى بإسكاف الياء إَِّلَّ  أ

29  ٓ ُِِّنِ َٰ َ  َوَل ُِِّنِ َٰ  فتح الياء: بالبزي َوَل
ُرونَ  30 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية اًل: بإتباعوص ۦِإَوَِلِۡٙ  ِإَوَِلِۡٙ  34
35  ۖ ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٰ ى  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥۖ ٱۡذََتَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  38
38  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ِٔ

39 
تِيِٙ  

ۡ
 ُُيۡزِيِٙ   يَأ

 ِٙ َقَْيۡ 
تِيِٙ 

ۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  ۬  ۦُُيۡزِيِٙ  ۬  ۦيَأ

ۡمُرَٗة 40
َ
ۡمُرَٗة َصة َصةَٓء أ

َ
  أ
 ٓ ۡمُرَٗة َصة

َ
 أ

 ۡمُرَٗةٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمُرَٗةا

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 مع اإلشباع الثانية أو إبدالها ألفاً 
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40   
 التنوين بالكسر دوف َزوَۡصۡيِ  ُِكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُِكّ

ةَدۡؑر 41 َٛ َٰ ةرَ ُدۡ  ى َٛ َٰ  وترؾ اإلمالة ،بضم الميم ى
َُٰجَِنَّ  42 َُٰجَِنِّ  َ   بكسر الياء األخيرة َ 

َ٘ة 42 َك َّٔ ت  ََ َ٘ة ٱۡر َك َّٔ ت  ََ  ٱۡر
ۡت  ََ َ٘ةَٔ  ٱۡر َ٘ة َك َك َّٔ ت  ََ  ٱۡر

بخلف  ي الميمف البػاء : بإدغاـالبزي
، والوجو الثاني لو ىو اإلظهار، وال عنو

 تخفى القلقلة
ًِِْۡع  44

َ
ةُٓء أ َٕ ََٰص ةُٓء  َوَ  َٕ ََٰص  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ًِِْۡع وَ َوَ 

ِٖ  َٔ تَۡس  46  مع تشديدىا النوفوفتح  ،بفتح الالـ َّٖ َْ  َٔ تَۡس  ْۡ
46  ٍَ ـُ ِق

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ٍَ  إِّّنِ ـُ ِق

َ
 الياء بفتح أ

ُقٜوُ  47
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُقٜوُ  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  51
ۡصرَِي إَِّلَّ  51

َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المد؛ وال يخفى بإسكاف الياء إَِّلَّ  أ

ۚٓ  َذَؽَرِنٓ   51  فتح الياءب :البزي َذَؽَرِن   َذَؽَرِنَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ إِ  إَِِلِۡٙ  52
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   56

57  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ وَإِن دَّ  وَإِن دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  اإلخفاءالبزي: بتشديد التاء وصاًل؛ و  وَإِن دَ
 جلي

ۡمُرَٗة 58
َ
ۡمُرَٗة َصة َصةَٓء أ

َ
  أ
 ٓ ۡمُرَٗة َصة

َ
 أ

 ۡمُرَٗةٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمُرَٗةا

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَعۡشَذۡنىُِروهُ  وَعۡشَذۡنىُِروهُ  61
 اية ياًء لفظيةىاء الكن وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ   إَِِلِۡٙ   61
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  62
63  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥِٔ
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ۡمُرَٗةصَ  66
َ
ۡمُرَٗة َصة ةَٓء أ

َ
  أ
 ٓ ۡمُرَٗة َصة

َ
 أ

 ۡمُرَٗةٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمُرَٗةا

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
و المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل وى

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع

68  ْ َٜداْ َزَىُروا ُٕ ٜدّٗ  َث ُٕ ْ  اَث جلي؛  اإلخفاءوصاًل: بتنوين الفتح، و  َزَىُروا
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  70

ٓ  َوَرآءِ إِۡشَدَٰيَ  71  إِۡشَدَٰيَ  ۬۬ َوَرا
 إِۡشَدَٰيَ  ۬۬ َوَرا

 ۡشَدَٰيَ ٝاَوَرآءِ 
ٓ  َوَرآءِ   ۡصَدَٰيَ ي

البزي: بتسهيل الهمزة األولى مع المد 
وىو المقدـ أو القصر؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ياًء مع اإلشباع
َٜب  71 ٌُ ُٜب  َحۡك ٌُ  بضم الباء َحۡك
ِلُ  72

َ
 ةبتسهيل الهمزة الثاني ِلُ ٝاءَ  َءأ

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗرَۡسَُخ  رَۡسَُخ  73

ۡمرُ صَ  76
َ
ۡمرُ  َصة ةَٓء أ

َ
    أ
 ٓ ۡمرُ  َصة

َ
 أ

 ۡمرُ ٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمرُ ا

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع
 ىاء الكناية ياًء لفظية صاًل: بإتباعو  ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  78

ۡسِ  81
َ
ويجوز في الراء  بدؿ القطع؛ بهمزة وصل وَعۡسِ  وَأ

 التفخيم والترقيق وقفاً 
81  ۖ ٍَ دَ

َ
دُ  ٱۡمَرأ

َ
ۖ ٱۡمَرأ  بضم التاء ٍَ

ۡمُرَٗة 82
َ
ۡمُرَٗة َصة َصةَٓء أ

َ
  أ
 ٓ ۡمُرَٗة َصة

َ
 أ

 ۡمُرَٗةٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمُرَٗةا

لهمزة األولى مع القصر البزي: بإسقاط ا
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع
َُٰسٓ 84 َرى

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َُٰسٓ إِّّنِ َرى

َ
َُٰسٓ إِّّنِ  أ َرى

َ
 البزي: بفتح الياء أ

َخةُف  84
َ
ٓ أ َ  ِإَوّّنِ َخةُف  ِإَوّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 بدؿ تاء المؤنثوقفاً: بالهاء  ؗثٌَِيَُّخ  ثٌَِيَُّخ  86
87  ٍَ دُ َٰٜ َضَْ

َ
َٰ  أ َضََْن

َ
ٍَ أ  بواو مفتوحة بعد الالـ )بالجمع( دُ
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87  ٍَ ْۖ إَِّٗ ُؤا ْۖ  سََشَٰٓ ُؤا ٍَ ٝاسََشَٰٓ َّٗ   ۬ ْۖ ُؤا ٍَ وِ سََشَٰٓ َّٗ 
وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 

 واواً مكسورة
88   ُٙ ۡ٘ ِٔ  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥِٔ ۡ٘  لفظية واواً لكناية ىاء ا وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َخ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِإَوَِلِۡٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  ِإَوَِلِۡٙ  َقَْۡيِٙ   88
ن 89

َ
ةِِقٓ أ ٌَ ةِِقَ  ِش ٌَ ن ِش

َ
 بفتح الياء أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  90
ِؽيٓ  92 ۡٚ َر

َ
ِؽيَ  أ ۡٚ َر

َ
 بفتح الياء أ

92  َ ٜهُ َوٱتَّ ُٕ ٜهُ  ۡذُت ُٕ َۡذُت  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَوٱتَّ
تِيِٙ   93

ۡ
تِيِٙ  ُُيۡزِيِٙ  يَأ

ۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦُُيۡزِيِٙ  ۬  ۦيَأ

ۡمُرَٗة 94
َ
ۡمُرَٗة َصة َصةَٓء أ

َ
  أ
 ٓ ۡمُرَٗة َصة

َ
 أ

 ۡمُرَٗةٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمُرَٗةا

لهمزة األولى مع القصر البزي: بإسقاط ا
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع

ۡمرُ صَ  101
َ
ۡمرُ  َصة ةَٓء أ

َ
    أ
 ٓ ۡمرُ  َصة

َ
 أ

 ۡمرُ ٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمرُ ا

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 اً مع اإلشباعالثانية أو إبدالها ألف
تِ  105

ۡ
تِ  يَأ

ۡ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦيَأ

105  ُٓ َّْ ُٓ دَّ  ََّلٓ  ََّل دََس َّْ ُٓ  َس َّْ  ََّل دََس
البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد 

 المشبع في األلف التي قبلها
108  ْ ْ شَ  ُشكُِدوا  بفتح السين كُِدوا
 لفظية ىاء الكناية ياءً  وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ   ذِيِٙ   110
110  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥّٔ

 ّلَُكّّٗ  ِإَون ِإَونَّ ّلَُكّّٗ  111
 اإلخفاء؛ و مع إسكانها بتخفيف النوف

 جلي
ة 111 َّٕ َّ َٕ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  116
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ   ۬  ۦَِلِۡٙ ِإَو َقَْۡيِٙ   ِإَوَِلِۡٙ   123
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 بفتح الياء، وكسر الجيم فُ رۡصِ يَ  يُرَۡصفُ  123
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَعۡخُجۡدهُ  وَعۡخُجۡدهُ  123
ُْٜنَ  123 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك

 
 سورة يوسف(  12) 

 
2  ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
  أ

َ
ُٙ أ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَٗزَّۡجَٰ

َٰ  ًُۡرَٰءًٗة 2  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ًٗةًَُس
ۡرَءانَ  3 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
بِيِٙ  4

َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِِل

ثَخِ  4
َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 لهاء بدؿ تاء المؤنثوقفاً: با ؗأ

َُٰجَِنَّ  5 َُٰجَِنِّ  َ   بكسر الياء األخيرة َ 

  خٞ َءايَ : وضَلً  َءاَ َٰخٞ  7
 ؗخٞ َءايَ : وًىةً 

؛ (اإلفراد)ببعد الياء التي بحذؼ األلف 
 ووقفًا: بالهاء بدؿ تاء المؤنث

ُخٜهُ  8
َ
ُخٜهُ  َوأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

جٍِي  8 ْ ٱۡرذُ  ٨ٔ  ٜا جِيِ  ُْ ْ  ٨ە ٔ  ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡرُذُْ
ٜهُ  9  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱۡؼرَُظٜهُ  ٱۡؼرَُظ

ٜهُ   10 ٌُ ّۡ
َ
ُٙ  َوأ ٜهُ  يََْۡذٌِۡؽ ٌُ ّۡ

َ
ُٙ  ۬  ۥَوأ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيََْۡذٌِۡؽ

 لهاء بدؿ تاء المؤنثوقفاً: با َؗمَحََٰجخِ  َمَحََٰجِخ  10
 دَ  11

ۡ
 دَ  َّ٘ةـَٔؒ أ

ۡ
 –كحفص   –بالرـو أو اإلشماـ  َّ٘ةـَٔؒ أ

12  ُٙ رِۡشْۡ
َ
ُٙ  أ رِۡشْۡ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

 مع كسر العين بدؿ الياء،بالنوف  ۡردَفِ َٗ  يَۡرَتفۡ  12
 بدؿ الياءبالنوف  َْۡكۡت َٗ وَ  َوَيَْۡكۡت  12
 األخيرة )ياء اإلضافة(بفتح الياء  َِلَۡعُزُِِٗنَ  َِلَۡعُزُِِٗنٓ  13
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13  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
ٜهُ  15  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥََيَۡكُْٜهُ  ََيَۡكُْ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗمَحََٰجخِ  َمَحََٰجِخ  15
 لفظية ياءً ىاء الكناية  بإتباع وصاًل: ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  15

ىَٰ  19 َٰ  َ َٰبَُۡشَ بزيادة ياء إضافة مفتوحة وصاًل، ساكنة  يَ  َ َٰبُۡشَس
 وقفاً 

وهُ  19 َس 
َ
وهُ  َوأ َس 

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

ۡوهُ  20 ۡوهُ  َوََشَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوََشَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية صاًل: بإتباعو  ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  20
21   ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡشََتَ َٰ ى َٜ ۡس َٔ  ُٙ َٰ ى ُٙ  ۬  ۥٱۡشََتَ َٰ ى َٜ ۡس  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَٔ
22  ُٙ ُٙ  َءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَءاَتۡيَجَٰ
ۡيَخ  23 ۡيُخ  َٚ  بضم التاء َٚ
23  َٖ ۡظَص

َ
ٓ أ َ  َرّبِ َٖ  َرّبِ ۡظَص

َ
 بفتح الياء أ

ۥ 24 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ  َوٱَّۡىۡعَشةَٓء ۥٝاَوٱَّۡىۡعَشةَٓء ُٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٗ
ۡخَِْطيَ  24 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  بكسر الالـ الثانية ِطيَ ٱل
ُت  30

َ
ُت  ٱۡمَرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗٱۡمَرأ

 قاء الساكنين بالضمتخلص من الت ٱۡخُرجۡ  َوًَةَُّخ  َوًَةَِّخ ٱۡخُرجۡ  31
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  32
33   ِٙ ِٙ   إَِِلۡ  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦإَِِلۡ
34  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
36  

َ
َِِٰنٓ أ   (ٔكةً ) َرى

َ
َِِٰنَ أ  بفتح الياء َرى

36  ۖ ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ِٔ
 بفتح الياء َءاثَةٓءِيَ  َءاثَةٓءِيٓ  38
ۡرَبةبٞ  39

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡرَبةبٞ ٝاءَ  َءأ

40  ٓۚ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ إِيَّةهُ  إِيَّةهُ
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  41
43  ٓ َ  إِّّنِ  بفتح الياء إِّّنِ
ۡذُذِٜن  43

َ
 أ
ُ
ََل َٕ ۡ   ٱل

ُ
ََل َٕ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡذُذِٜن وَ ٱل

رِۡصفُ  46
َ
ٓ أ َ  ََّّكّلِ رِۡصفُ  ََّّكّلِ

َ
 بفتح الياء أ

ثّٗ  47
َ
  ةَدأ

ۡ
 بإسكاف الهمزة ةثّٗ َدأ

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََذُروهُ  وََذُروهُ  47
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ وَ  ۬  ۦذِيِٙ  ذِيِٙ وَ  ۬  ذِيِٙ  49

ُٙ  َٔ وَۡس  50 ْۡ  ُٙ ؛ بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ۥوََصْۡ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  51
ُت  51

َ
ُت  ٱۡمَرأ

َ
 اً: بالهاء بدؿ تاء المؤنثوقف ؗٱۡمَرأ

52  ُٙ ۡ٘ ُخ
َ
ُٙ  أ ۡ٘ ُخ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ
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ٜٓءِ إَِّلَّ  53  ثِعلص 
۬ ٜٓ  إَِّلَّ  ثِعلص 
ٜ۬  إَِّلَّ  ثِعلص 
 ِ ّٜ  إَِّلَّ  ثِعلص 

ٜٓءِ   َّلَّ ٝاثِعلص 
ٜٓءِ   َلَّ يٓ ثِعلص 

البزي: بتسهيل الهمزة األولى مع المد 
القصر؛ ولو أيضاً إبدالها  وىو المقدـ أو

واواً مع إدغاـ الواو التي قبلها فيها 
فتصير واواً مكسورة مشددة؛ قنبل: 

 بتسهيل الثانية أو إبدالها ياًء مع اإلشباع
54  ُٙ ۡشَذۡخِْۡط

َ
ُٙ  أ ۡشَذۡخِْۡط

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

56  ٓۚ َ َظۡيُر  َظۡيُر يََشةُٓء ۚٓ س  دؿ الياءبالنوف ب َشةُٓء
َٜةُ وَصَ  58 َٜةُ ٝاةَٓء وَصَ  ةَٓء إِۡخ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡخ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  58
61  ُٙ ۡ٘ ثَةهُ  ۬  َخ

َ
ُٙ  أ ۡ٘ ثَةهُ  ۬  ۥَخ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

62  ِِٙ  ؿ النوف تاء مكسورةابدإو  ،بحذؼ األلف ِٙ ذِ ِّىِۡذيَ  ِّىِۡذَحَٰ٘
ِخيِٙ  َقَْۡيِٙ   64

َ
ِخيِٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  أ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦأ

ٗـّ  64 ۖ َحَٰىِ ۖ ٗـّ ىۡ ظِ  ة وإسكاف  ،وحذؼ األلف ،بكسر الحاء ة
 الفاء

َٰ دُۡؤدُٜنِ  66 َٰ دُۡؤدُٜنِ  َظَتَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَظَتَّ
ٜۡهُ  66 ٜۡهُ  َءادَ  ىاء الكناية واواً لفظية : بإتباعوصالً  ۥَءادَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦوََقَْۡيِٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  وََقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ   67
68  ُٙ َجَٰ ٕۡ َّْ ُٙ  َق َجَٰ ٕۡ َّْ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَق
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  69
69  

َ
ۖ أ َخةهُ  َخةهُ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ أ

َٗة   69
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َٗة   إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ِخيِٙ  70
َ
ِخيِٙ  أ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦأ

ِخيِٙ  76
َ
وصاًل: ؛ و بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ۦيِٙ َُيِ وََِعٓءِ  (ٔكةً ) وََِعٓءِ أ

 ء الكناية ياًء لفظيةىا بإتباع
َخةهُ  76

َ
َخةهُ  أ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥأ
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 تنوينبالكسر دوف  َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   76

ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  80  ُصٜا
ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  ٜا  ُص
ْ  يَ ٱۡشَتَٰ  ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  ُصٜا  ُصٜا

بخلف عنو بتقديم الهمزة على  :البزي
لوجو ، وفتح الياء، واالياء وجعلها ألفاً 

 الثاني كحفص
80  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
وۡ  80

َ
ِبٓ أ

َ
ِبَ  أ

َ
وۡ  أ

َ
 بفتح الياء أ

ِِ  ِِ  َٔ َوۡس  82  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين َوَش
َ٘ةهُ  84 َ٘ةهُ  َخۡي  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخۡي
ِخيِٙ  87

َ
ِخيِٙ  َوأ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية : بإتباعوصالً  ۦَوأ

ْ  َٔ دَةْۡ   87 ْ  َٔ دَةْۡ   ُصٜا ٜا  ُص
ْ  دَةيَ  ْ  َٔ دَةْۡ   ُصٜا  ُصٜا

بخلف عنو بتقديم الهمزة على  :البزي
، وفتح الياء، والوجو الياء وجعلها ألفاً 

 الثاني كحفص

 ُس  َٔ يَةْۡ   87
 ُس  َٔ يَةْۡ  
 ُس  َٔ يَةْۡ   ُس  يَ يَة

ة على بخلف عنو بتقديم الهمز  :البزي
، وفتح الياء، والوجو الياء وجعلها ألفاً 

 الثاني كحفص
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  88
ِخيِٙ  89

َ
ِخيِٙ  َوأ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَوأ

90  ٍَ ءَِّٗ
َ
ٍَ إِ  أ )أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َّٗ

 االستفهاـ(
ٖ َحذَّ  90 ٖ َحذَّيِ  يِ َٔ ٖ َحذَّيِ  َٔ  مطلقاً: بإثبات ياء زائدةقنبل:  ۦَٔ
ٜهُ  93 ٌُ ّۡ

َ
ٜهُ  وَأ ٌُ ّۡ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَأ

96  ُٙ َٰ ى ٌَ ّۡ
َ
ُٙ  أ َٰ ى ٌَ ّۡ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

96  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُٓ  إِّّنِ ۡقَْ

َ
 بفتح الياء أ

ۡيِٙ  ۬  إَِِلِۡٙ  99 َٜ ثَ
َ
ۡيِٙ  ۬  ۦإَِِلِۡٙ  أ َٜ ثَ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦأ

ۡيِٙ  100 َٜ ثَ
َ
ۡيِٙ  أ َٜ ثَ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦأ

ثَخِ  100
َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗأ
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ۥيَشَ  100 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ يَشَ  ةُٓء ۥٝاةُٓء ُٙ ۚٓ يَشَ ۬   َّٗ ُٙ وِ ةُٓء وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها  ۥَّٗ
 واواً مكسورة

ِٜظيِٙ  102 ِٜظيِٙ  ُٗ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦُٗ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  104

يِّٖ 105
َ
ٓ  َوَكأ ِ َوََك  ٖن

بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة، ثم ىمزة 
وال يخفى المد  مكسورة بدؿ الياء،

 المتصل

وفتح الحاء وألف  بدؿ النوف، بالياء َحَٰ ٜي   ِحٓ ٜٗ  109
 بدؿ الياء بعدىا

 التاء بالياء بدؿ ۡكٌُِْٜنَ حَ  َتۡكٌُِْٜنَ  109

 َس  َٔ ٱۡشَذۡي  َس  َٔ ٱۡشَذۡي  110
 َس  َٔ ٱۡشَذۡي  َس  ٱۡشَتَٰيَ 

البزي: بخلف عنو بتقديم الهمزة على 
الياء، والوجو ، وفتح الياء وجعلها ألفاً 

 الثاني كحفص
110  ْ ِذثُٜا ذِّ  َُ َُ ْ  الذاؿ بتشديد ثُٜا

110  َ ُّ٘جِ ُ٘  َذ  قبلها، ساكنة، وزيادة نوف تخفيف الجيمب ِج َ٘ذ
 جلي اإلخفاءوإسكاف الياء؛ و 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  111
 

 سورة الرعد(  13) 
 

ُ  يُۡصَِقَٰ  4  بالتاء بدؿ الياء ۡصَِقَٰ ت
4   ِِ ُز

ُ
زۡ  ٱِۡل

ُ
 بإسكاف الكاؼ ِِ  ٱِۡل

ءَِوا 5
َ
ءَِّٗة ۬  أ

َ
۬ أ

َ
۬ ۬  َواأ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  7
ةدٍ  7 ةدِ  َٚ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَٚ
َذَكةلِ  9 ُٕ ۡ َذَكةلِ  ٱل ُٕ ۡ  بات ياء زائدةمطلقًا: بإث ۦٱل



 الثالث عشر فرش الجزء                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 131      

 

 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  11
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَوالِ  َوالٍ  11
ۡيِٙ  14 ىَّ ۡيِٙ  ََ ىَّ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦََ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَةهُ  وَةهُ  14
ًُِٜدونَ  17  بالتاء بدؿ الياء ًُِٜدونَ دُ  يُ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  17
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  إَِِلِۡٙ  ۬  َقَْۡيِٙ  27
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو ۬  ۦَقَْۡيِٙ  َِلِۡٙ ِإَو ۬  َقَْۡيِٙ  30
ّٗٗ ًُرۡ  31 ّٗٗ ًُرَ  ةَءا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ةا

 ِس  َٔ يَةْۡ   ِس  َٔ يَةْۡ   31
 ِس  َٔ يَةْۡ   ِس ـ يَةيَ 

البزي: بخلف عنو بتقديم الهمزة على 
الياء وجعلها ألفاً، وفتح الياء، والوجو 

 الثاني كحفص
زِئَ  32 ۡٛ ِد ٱۡشُذ ٌَ دُ  َوَّ ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ  متخلص من التقاء الساكنين بالض ٱۡشُذ
33  ْ وا ْ َوَض  َوُضد  وا  الصاد بفتح د 
ةد   33 ةدِ  َٚ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَٚ
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَواقِ  َواق   34
ة 35 َٛ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ ُْ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِإَوَِلِۡٙ  ۬  ۦإَِِلِۡٙ  ِإَوَِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ   36
َٗزّۡ  37

َ
ُٙ أ ُٙ  َجَٰ َٗزَّۡجَٰ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥأ

 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَواقِ  َواق   37

َٰرُ  42 فَّ ُُ ٰـَ  ٱّۡ َُ  رُ ىِ ٱّۡ
 وكسر الفاء ،وألف بعدىا ،بفتح الكاؼ

 دوف تشديد، ودوف ألف بعدىا؛
 )باإلفراد(
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 سورة إبراىيم(  14) 
 

1  ُٙ َٗزَّۡجَٰ
َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  : بإتباعوصالً  ۥأ

 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  1
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  9

 بإسكاف الياء َقَْۡيُسٓ َِل  َِلَ َقَْۡيُسٓ 22
ة 25 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

 تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡصُذسَّۡخ  ە  يَسحِ َخجِ  َخجِيَسٍح ٱۡصُذسَّۡخ  26
ٓۡ  ٢٧يََشةُٓء  27 َ ل

َ
ٓۡ وَ ۞ ٢٧يََشةُٓء  ۞أ َ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ل

َخ  28 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ِؗٗۡك
30  ْ ٜا  ْ ُِغ َ  ِّلِ ْ ِّلِ ٜا  ْ  بفتح الياء ِغ
 ف تنوينبفتح العين دو  َبۡيفَ  َبۡيفٞ  31
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  31
31  ٌِ َٰ َِ  ِخَل َٰ  بفتح الالـ الثانية دوف تنوين ِخَل
34  ٓۚ ٜهُ ُٕ ِۡلُ

َ
ٜهُ  َشأ ُٕ ِۡلُ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َشأ

َخ  34 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ِؗٗۡك
ُ٘خ  37 َُ ۡش

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُ٘خ  إِّّنِ َُ ۡش

َ
 بفتح الياء أ

 بإثبات ياء مطلقاً:البزي:  ُدََعٓءِ  ۦُدََعٓءِ  ُدََعٓءِ  40
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  42
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  47
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 سورة الحجر(  15) 
 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ان  َوًُرَ  َوًُۡرَءان   1
2  َٕ َب بَّ  ةر  ةر   بتشديد الباء َٕ

ُِل  8 ة ُجَنّ ةٓ  َٔ ة  ُل َنَّ تَّ َٔ  ُل َنَّ تَ َٔ
فتح و بدؿ النوف األولى، بتاء مفتوحة 

؛ والبزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع زايال
 المد المشبع في األلف التي قبلها

حَ  8 َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ حُ  ٱل َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ  بضم التاء ٱل
 ء الكناية ياًء لفظيةىا وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  14
َِرۡت  15 ُّ ُِ  ُش  بتخفيف الكاؼ َرۡت ُش
ٜهُ  22 ُٕ ُُ ۡيَجَٰ ٌَ ۡش

َ
ٜهُ  وَأ ُٕ ُُ ۡيَجَٰ ٌَ ۡش

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

27  ُٙ َجَٰ ٌۡ ُٙ  َخَْ َجَٰ ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخَْ
 لفظية ىاء الكناية ياءً  وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  29
ۡخَِْطيَ  40 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسٌَٰط ِض   ِضَسٌَٰط  ِضَسٌَٰط  41
 بكسر العين ُيٜنٍ خِ وَ  ُخُيٜنٍ وَ  45
ة ٤٥ُخُيٍٜن وَ  45 َٚ ة ٤٥ ە ُيٜنِ خِ وَ  ٱۡدُخُْٜ َٚ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُخُْٜ
49  ٓ ّّنِ

َ
َ  َجةدِيَ قِ  ِقَجةدِٓي أ ّّنِ

َ
 (فيهما)بفتح الياءين  أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  52
َٓ وَ  54 َٓ وَ  جِ َٓ وَ ۬   جِ َٓ وَ  ؙجِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو جِ

ونَ  54 ُ ٓونِّ  دُبََّشِ ُ  وال يخفى يد،شدع التبكسر النوف م دُبََّشِ
 في الواو المد المشبع

  َءاَل  َصة ةَٓء َءاَل صَ  61
 ٓ  َءاَل  َصة

 اَل َصةَٓء ۬
  آَل َصةَٓء 
 اَل َصةَٓء 

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 
الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع أو 

 القصر وصالً وباإلشباع وقفاً 
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 فظيةىاء الكناية ياًء ل وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  63
ۡسِ  65

َ
 بدؿ القطع بػهمزة وصل وَعۡسِ  وَأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  66

ُِ وَصَ  67 ۡٚ
َ
ُِ  ةوَصَ  ةَٓء أ ۡٚ

َ
 أ
ٓ وَصَ  ُِ  ة ۡٚ

َ
 أ

ُِ ٝاةَٓء وَصَ  ۡٚ 
ُِ وَصَ  ۡٚ ٓ  ةَٓء ا

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع
 بكسر الباء ةُيٜدً بِ  ةُبُيٜدً  82
ۡرَءانَ  87 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ َوٱّۡ
َٗة 89

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َٗة إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ۡرَءانَ  91 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
 

 سورة النحل(  16) 
 

1  َ ۚٓ ت  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ تَۡصَذۡكِضُْٜهُ  ۡصَذۡكِضُْٜهُ

ُِل  2 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ِنِيِٙ  7 َْٰ ِنِيِٙ  َب َْٰ  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَب
10   ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِٔ ُٙ  َو ۡ٘ ِ ُٙ  ۬  ۥّٔ ۡ٘ ِٔ  اء الكناية واواً لفظيةى وصاًل: بإتباع ۥَو
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  10
 بفتح الميم َوٱۡل ُضٜمَ  َوٱۡل ُضٜمُ  12
َسَُٰتَۢ  12 َسَٰت   ُمَصخَّ  بتنوين الكسر ُمَصخَّ
14  ُٙ ۡ٘ ُٙ  (ٔكةً )ِٔ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية عوصاًل: بإتبا  ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  14
ُرونَ  17 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  20
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ِن ٱخۡ  36
َ
ْ أ نُ  ُجُدوا

َ
ْ ٱخۡ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ُجُدوا

ِٛۡدي 37 دَ ََّل حُ  ََّل َح بدؿ  بعدىا ألفو وفتح الداؿ  ،بضم الياء يَٰ ٛۡ
 الياء

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  ۡيِٙ َقَْ  38
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  39
40  ُٙ َرۡدَنَٰ

َ
ُٙ  أ َرۡدَنَٰ

َ
 لفظية واواً وصاًل: بإتباع ىاء الكناية  ۥأ

ِحٓ  43 َحَٰ  ٜٗ  وبعدىا  فتح الحاءبدؿ النوف، و بالياء  يٜ 
 ألف بدؿ الياء

ْ  َٔ وَۡس  43 ٜٓا ْ ُْٜوَصَ  ُْ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ا
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦوَإَِِلِۡٙ  وَإَِِلِۡٙ  53

ٓۡ صَ  61 ُٛ َصُْ
َ
ُٓ صَ  ةَٓء أ ُٛ َصُْ

َ
 ۥةٓ أ
ٓ صَ  ُٓ  ة ُٛ َصُْ

َ
 ۥأ

ُٓ ٝاةَٓء صَ  ُٛ  ۥَصُْ
ُٓ اةَٓء صَ  ُٛ  ۥَصُْ

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
لمد؛ قنبل: بتسهيل وىو المقدـ أو ا

وصاًل: ؛ و الثانية أو إبدالها ألفاً مع القصر
 ميم الجمع واواً لفظية بإتباع

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  64
67  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ِٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
 بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  68
 ىاء الكناية ياًء لفظية : بإتباعوصالً  ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  69
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  71
َٕخِ  72 َٕخِ  َوبِِ٘ۡك  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗوبِِ٘ۡك
75  ُٙ زًََۡجَٰ ُٙ ۬   رَّ ۡ٘ ِٔ  ُٙ زًََۡجَٰ ُٙ ِٔ ۬   ۥرَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
76  ُٙ َٰ َّى ٜۡ َٜصِّ  ۬  َم ٙ  يُ ٛ  ُٙ َٰ َّى ٜۡ ٙ   ۬  ۥَم ٛ َّٜصِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيُ
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   76
80   ۡٓ ٓۡ  بِ  ةُبُيٜدّٗ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ُيٜدُِس
80  ۡٓ ٓۡ َؿكَ  َؿۡكُِ٘س  بفتح العين ُِ٘س
َخ  83 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  اء بدؿ تاء المؤنثوقفاً: باله ِؗٗۡك
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ُرونَ  90 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  92
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦۗ ثَةقِ  ثَةق ٍۗ  96
ۡرَءانَ  98 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

ُِل  101 خفيف الزاي؛ واإلخفاء بإسكاف النوف، وت ُل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ُدِس  102 ٌُ دۡ  ٱّۡ ٌُ  بإسكاف الداؿ؛ وال تخفى القلقلة ِس ٱّۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  103
ثُٜهُ وَ  113 ذَّ ثُٜهُ وَ  َُ ذَّ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَُ
َخ  114 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  ء المؤنثوقفاً: بالهاء بدؿ تا ِؗٗۡك
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥإِيَّةهُ  إِيَّةهُ  114
ِٖ ٱۡعُؽرَّ  115 َٕ ُٖ  َذ َٕ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡعُؽرَّ  َذ
ُٙ ٱۡصَذبَ  121 َٰ ُٙ  ۬  ى َٰ َدى َٚ ُٙ ٱۡصَذبَ  َو َٰ ُٙ  ۬  ۥى َٰ َدى َٚ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَو
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   121
122  ُٙ ُٙ  َوَءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَءاَتۡيَجَٰ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ   (ٔكةً )ذِيِٙ   124
 بكسر الضاد ي  يعِ  َعۡيي   127
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

2  ُٙ ُٙ  وََصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََصَكَْۡجَٰ
ٜهُ  7  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَدَخُْٜهُ  َدَخُْ
ۡرَءانَ  9 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

12  ُٙ َْۡجَٰ ُٙ  وَطَّ َْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَطَّ
13   ُٙ َجَٰ ۡٔ لَۡز

َ
ُٙ  أ َٰ ى ٌَ ُٙ  يَْۡ َجَٰ ۡٔ لَۡز

َ
ُٙ  ۬  ۥأ َٰ ى ٌَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَْۡ

ًٜرا  20 ـُ رۡ  ٢٠َذۡ ـُ ٜرَ  ٱٗ ـُ رۡ  ٢٠ ە  اَذۡ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥإِيَّةهُ  إِيَّةهُ  23
ّف   23

ُ
فَّ  أ

ُ
 بفتح الفاء دوف تنوين أ

؛ وال يخفى المد بفتح الطاء وبعدىا ألفاً  ة ّٔٗـ َطَٰٓ خِ  ة ّٔٗ ِخۡط  31
 المتصل

ٌُ  ثِعٌِّۡۡصَؽةِس  35  بضم القاؼ ۡصَؽةِس ثِعّۡ
36  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ

ۥ 38 ُٙ بالفتح  وبعدىا تاء منونة ،بفتح الهمزة َشّيَِبحً  َشّيُِب
 بدؿ الهاء

ۡرَءانِ  41 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ

بالياء بدؿ التاء؛ وال يخفى اإلدغاـ مع ما  َصّجِطُ ي   تَُصّجِطُ  44
 قبلها

ۡرَءانَ  45 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ٜهُ  46 ُٛ ٌَ ٜهُ  َحۡى ُٛ ٌَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَحۡى
ۡرَءانِ  46 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
ۡصُعًٜرا  47 رۡ  ٤٧َّٔ ـُ ۡصُعٜرَ  ٱٗ رۡ  ٤٧ە ا َّٔ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ
49  

َ
  ءَِوا  أ

َ
۬ َّٗةءِ أ

َ
۬ َوا  أ

َ
 )فيهما( بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

56  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ُِ ًُ  ْ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُق
رۡ  60 ٌُ رَ  َءاِن  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اِن  ٱّۡ
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ۡشُضدُ  61
َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡشُضدُ َءٝأ َءأ

62  ِٖ ۡردَ خَّ
َ
ِٖ  أ ۡردَ خَّ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦأ

64  ٍَ ٍَ َورَصۡ  َورَِصِْ  بإسكاف الجيم؛ وال تخفى القلقلة ِْ
67  ۖ  اية واواً لفظيةىاء الكن وصاًل: بإتباع ۥۖ إِيَّةهُ  إِيَّةهُ
َِ  َُيِۡصَه   68 ۡ  يُۡرِش َِ ُٗ  ِصَه  َِ  بالنوف بدؿ الياء؛ )فيهما( ۡرِش

69 
  ۡٓ َِ   يُكِيَدُز  َذُيِۡش

 ُيۡنرًَُِسٓذَ 
 ُٗ  ۡٓ َِ  ُنۡ ذَ  كِيَدُز  ِش

 ۡنرًَُِسُٓ٘ ذَ 
 ؛ )فيهما(بالنوف بدؿ الياء

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  69

76  ٍَ ََٰى ٍَ َخْۡ  ِخَل وحذؼ  ،وإسكاف الالـ ،بفتح الخاء َى
 األلف

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ًُرَ  اَن  َوًُرَ  ًُۡرَءانَ  َوًُۡرَءاَن   78

ُِل  82 ُِل  َوُجَنّ ، بفتح النوف وتشديد الزاي؛ مستثنى َوُجَنّ
 )كحفص(

ۡرَءانِ  82 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  راءبحذؼ الهمزة ونقل حركتها لل انِ ٱّۡ
ۡرَءانِ  88 ٌُ ۡرَءانِ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ٱّۡ
ۡرَءانِ  89 ٌُ ۡرَءانِ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ٱّۡ

ع وكسر الجيم م ،وفتح الفاء ،ضم التاءب رَ ضِّ ىَ تُ  َتۡىُضرَ  90
 ديشدالت

 بإسكاف السين ًىةَِصۡ  ََِصًىة 92

َِل  93 َِل  ُتَنّ بفتح النوف وتشديد الزاي؛  ،مستثنى ُتَنّ
 )كحفص(

93  ِۡ  وزيادة ألف بينهما ؛بفتح القاؼ والالـ َِ ٰـَ ًَ  ًُ
ءَِوا   98

َ
ءَِّٗة أ

َ
۬ أ

َ
۬ َوا  أ

َ
 ؛ )فيهما(بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  99
 للسين بحذؼ الهمزة ونقل حركتها ِۡ وَصَ  ِۡ  َٔ وَۡس  101
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ُؤََّلٓءِ إَِّلَّ  102  إَِّلَّ  ُؤََّلَٓ۬هَٰ  َهَٰٓ
 إَِّلَّ  ُؤََّلَ۬هَٰ 

 َّلَّ ٝاُؤََّلٓءِ َهَٰ 
 َلَّ يٓ ُؤََّلٓءِ َهَٰ 

البزي: بتسهيل الهمزة األولى مع المد 
وىو المقدـ أو القصر؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ياًء مع اإلشباع
103  ُٙ ۡمَرًَۡجَٰ

َ
ُٙ  وَأ ۡمَرًَۡجَٰ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  إتباعوصاًل: ب ۥوَأ

105  ُٙ َٗزَّۡجَٰ
َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

106  ّٗٗ ّٗٗ َوًُرَ  ةَوًُۡرَءا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ةا
106   ُٙ ُٙ  وََرًَۡجَٰ َّۡجَٰ ُٙ  َوَٗزَّ ُٙ  ۬  ۥوََرًَۡجَٰ َّۡجَٰ  لفظيةىاء الكناية واواً  وصاًل: بإتباع ۥَوَٗزَّ
110  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ۬  ْ ٜا وِ ٱۡدُق

َ
ُِ  أ ًُ  ْ ٜا وُ  ۬  ٱۡدُق

َ
ْ  أ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُق

ۡهُ  111 ۡهُ  َوَكّبِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَكّبِ
 

 سورة الكيف(  18) 
 

ََٜصة   1 ّٕٗ  ١  ِق ِ َٜصّٗ  ةَرّي ّٕٗ  ١  ةِق ِ  خفاء جليواإل ؛بترؾ السكت وصاًل: ةَرّي
2  ُٙ ۡٗ ُ ُٙ  لَّ ۡٗ ُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥلَّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  3

ََٰورُ  17 َٰ  دََّش  بتشديد الزاي َورُ دَّشَّ
17  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ّٔ

18  ۡٓ ُٛ ُٛ َوَُتۡصِ  َوَُتَۡصُج ميم الجمع  وصاًل: بإتباعبكسر السين؛ و  ۥُٓ ُج
 واواً لفظية

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦوَِراَخۡيِٙ  وَِراَخۡيِٙ  18
ِْۡبَخ  18 ُٕ َ ِ  َول ّْ ُٕ َ  بتشديد الالـ ۡبَخ َول
19  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
22  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ّبِ َ  رَّ ّبِ قۡ  رَّ

َ
ُٓ أ  بفتح الياء َْ

24  ِٖ ِديَ ۡٛ ِٖ  َح ِديَ ۡٛ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَح
28  ُٙ َٰ ى َٜ َٚ  ُٙ َٰ ى َٜ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَٚ
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ة 33 َٛ ُزَْ
ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

33  ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
رٞ  34 َٕ ُٕ  َث  لميمبضم الثاء وا رٞ ُث

ة 36 َٛ ۡ٘ ِ ّٔ  َٕ ُٛ ۡ٘ ِ مفتوحة بعدىا؛ ميماً  ةاديز ، مع ضم الهاءب ةّٔ
 (على التثنية)

َظدّٗ  38
َ
ٓ أ َ  اثَِرّبِ َظدّٗ  ثَِرّبِ

َ
 بفتح الياء اأ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦإِن دََرنِ  إِن دََرنِ  39
ن 40

َ
ٓ أ َ  َرّبِ ن َرّبِ

َ
 بفتح الياء أ

 ًا: بإثبات ياء زائدةمطلق ۦۡؤتَِيِ يُ  ۡؤتَِيِ يُ  40
رِهِۦ 42 َٕ ُٕ  ثَِس  بضم الثاء والميم رِهِۦثُِس
ۡيِٙ  42 ىَّ ۡيِٙ  ََ ىَّ  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦََ
42  ٓ َظدّٗ  ثَِرّبِ

َ
َ  اأ َظدّٗ  ثَِرّبِ

َ
 بفتح الياء اأ

جّٗ  44 ٌۡ ٌُ  ةُخ  بضم القاؼ ةجّٗ ُخ
45  ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ء الكناية واواً لفظيةىا وصاًل: بإتباع ۥأ

47  ُ ُ  سَُصّيِ ُ ت ع بقاء وفتح الياء م بدؿ النوف،بتاء  َصيَّ
 ديشدالت

َجةَل  47 َجةُل  ٱۡۡلِ  بضم الالـ األخيرة ٱۡۡلِ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  49
ۡرَءانِ  54 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
 وفتح الباء ،بكسر القاؼ َلّٗ جَ ًِ  ُرُجَلّٗ  55
ُزوّٗ  56 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
57   ٓۚ ٜهُ  يََداهُ ُٛ ٌَ ٜهُ  ۬  ۚۥٓ يََداهُ  َحۡى ُٛ ٌَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَحۡى
59 ِٓٛ ُِ ِْ ۡٛ َٕ ِ َْ  ل ۡٛ ُٕ ِ ِٛٓل  الثانية وفتح الالـ األولى، بضم الميم ُِ
ُٙ َِّىذَ  60 َٰ ُٙ َِّىذَ  ى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية بإتباعوصاًل:  ۥى
ُٙ َِّىذَ  62 َٰ ُٙ َِّىذَ  ى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥى
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سصَ  63
َ
ةٓ أ َٔ َٰ َو ُٙ ى ة ِ٘ي َٔ سصَ  َو

َ
َٰ أ ىاء الكناية  وصاًل: بإتباعو  ؛بكسر الهاء ۦِ٘يِٙ ى

 لفظية ياءً 
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۚۦٓ َجۡجلِ  َجۡجِل   64
65   ُٙ ُٙ وَ  َءاَتۡيَجَٰ َجَٰ ٕۡ َّْ ُٙ  َق ُٙ  ۬  ۥَءاَتۡيَجَٰ َجَٰ ٕۡ َّْ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََق
66  ِٖ َٕ ِ ِٖ  ُتَكّْ َٕ ِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦُتَكّْ
ِعَ  67 ِع  اَضۡبّٗ َٔ  بإسكاف الياء اَضۡبّٗ  َٔ
70  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ِٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
ِعَ َضۡبّٗ  72 ِع  أَ  بإسكاف الياء اَضۡبّٗ  َٔ
َِيَۢة َزكِيََّۢة 74 ََٰ  بألف بعد الزاي، وتخفيف الياء َز
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ِعَ َضۡبّٗ  75 ِع  أَ  بإسكاف الياء اَضۡبّٗ  َٔ
 وكسر الخاء ،بتخفيف التاء األولى ۡذَت َِلَخِ  َِلََّخۡذَت  77
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  77
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  78
اهُ  80 َٜ ثَ

َ
اهُ  أ َٜ ثَ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

81  ِّٔ ُٙ ۡ٘  ِّٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  82
83  ِّٔ ُٙ ۡ٘  ِّٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
84  ُٙ ُٙ  َوَءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَءاَتۡيَجَٰ

ۡتَجفَ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع، بهمزة وصل َجفَ تَّ وَع وَأ

 مع فتحها
 بضم الهمزة دوف تنوين آءُ َصزَ  آءً َصزَ  88

ۡتَجفَ  89
َ
َّٓ أ َّٓ  ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  َجفَ تَّ ٱُث

 مع فتحها
يِۡٙ  91 يِۡٙ  َلَ  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَلَ

ۡتَجفَ  92
َ
َّٓ أ َّٓ ٱ ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  َجفَ تَّ ُث

 مع فتحها
ُصَٜج  94

ۡ
ُصٜجَ يَأ

ۡ
أ َٔ َٔ ُصَٜج يَة َو  فيهما()بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجَ ةَو

ِّنِ  95
َُّ َٔ  َُّ بنونين: األولى مفتوحة والثانية مكسورة  َِِ٘ن َٔ

 مخففة
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  95
َدَذۡيِ  96  بضم الصاد والداؿ َذۡيِ دُ ٱلط   ٱلطَّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  96
ُروهُ  97 َٛ ـۡ ُروهُ حَ  َح َٛ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥـۡ
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98  ۖ َٓء ة؛ وال همز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ،  ۬ۖ َدَكًّ  َدَكَّ
 يخفى مد العوض وقفاً 

102  ٓ ة ۚٓ إِجَّ ۡوِِلَةَٓء
َ
ۚٓ  أ ۡوِِلَةَٓء

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةٝاأ

 بكسر السين ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  104
ُزوّٗ  106  بهمز الواو اؤّٗ زُ ُٚ  اُٚ

 
 سورة مريم(  19) 

 

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗرَۡسَخِ  رَۡسَخِ  2

2  ٓ ٓ  َزَكرِيَّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  إِوۡ  ٢َزَكرِيَّةٓ  2  بتسهيل الهمزة الثانية وۡ ٝا ٢ ءَ َزَكرِيَّة
 بفتح الياء َوََكَٗخِ  َرآءِيَ وَ  َوَرآءِي َوََكَٗخِ  5
6  ُٙ ُٙ  َوٱۡصَكْۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱۡصَكْۡ

7  ٓ ََٰزَكرِيَّة  َ  ٓ ََٰزَكرِيَّة ة بعد األلف؛ وال ضمومبزيادة ىمزة م ءُ َ 
 يخفى المد المتصل

ََٰزَكرِيَّةٓ إَِّٗة 7  َ  ٓ ََٰزَكرِيَّة   َّٗةٝا ءُ َ 
 ٓ ََٰزَكرِيَّة  َّٗةوِ  ءُ َ 

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  8
يِۡٙ  14 َِٰلَ يِۡٙ  ثَِن َِٰلَ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦثَِن
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  15
18  ٓ ُقٜوُ إِّّنِ

َ
َ   أ ُقٜوُ  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

22  ُٙ َْۡذ َٕ ُٙ  وََع َْۡذ َٕ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوََع
 الميم بضم خ  ُٔ  ِٔخ   23
ِ  ةسَۡصيّٗ  23  النوف بكسر ةۡصيّٗ س
 فتح الميمب َٖٔ  ِٖٔ 24
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24  ٓ ة َٛ ِ ةَُتۡذَ  َُتۡذ  فتح التاء الثانيةب َٛ
َ  تَُصٌَِٰۡػ  25 َٰ ت  وتشديد السينوالقاؼ، بفتح التاء  ۡػ ٌَ صَّ
29   ِٙ ِٙ   إَِِلۡ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلۡ
َل  34 ٜۡ ُل  ًَ ٜۡ  الالـ بضم ًَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  34
  ِإَونَّ  36

َ
 بفتح الهمزة نَّ َوأ

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعۡخُجُدوهُ  وَعۡخُجُدوهُ  36
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  36
بِيِٙ  42

َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِِل

ثَخِ  42
َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗأ

42  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
ثَخِ  43

َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 اء بدؿ تاء المؤنثوقفاً: باله ؗأ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل ةَسَٰؼّٗ ِض   ةِضَسَٰؼّٗ  ةِضَسَٰؼّٗ  43
ثَخِ  44

َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗأ

ثَخِ  45
َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗأ

َخةُف  45
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 سر الالـبك ةطّٗ ُرِْۡ  ةُرَْۡطّٗ  51
52   ُٙ ُٙ  َوَنََٰديَۡجَٰ ۡبَجَٰ ُٙ  َوًَرَّ ُٙ  ۬  ۥَوَنََٰديَۡجَٰ ۡبَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوًَرَّ
َخةهُ  53

َ
َخةهُ  أ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

57  ُٙ ُٙ  َوَرَذۡكَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَرَذۡكَجَٰ
 وفتح الخاء ،بضم الياء ُْٜنَ يُۡدخَ  ُْٜنَ يَۡدخُ  60
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعۡخُجۡدهُ  وَعۡخُجۡدهُ  65
ءَِوا 66

َ
۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َواأ

 بضم الميم خ  ُٔ  ِٔخ   66
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رُ  67 َُ  بفتح الذاؿ والكاؼ وتشديدىما رُ ََّ يَذَّ  يَۡذ
67  ُٙ َجَٰ ٌۡ ُٙ  َخَْ َجَٰ ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخَْ
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  69
 بضم الصاد ةِّْيّٗ ُض  ةِضِّْيّٗ  70
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72
73  ّٔٗ ة ٌَ ّٗٔ ٔ   ةَّٔ ة  بضم الميم األولى ةٌَ
90  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ِٔ ُٙ  لفظية ىاء الكناية واواً  وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَءاتِيِٙ  َءاتِيِٙ  95
97  ُٙ َنَٰ ۡ ُٙ  يَسَّ َنَٰ ۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَسَّ

 
 سورة طو(  20) 

 

ۡرَءانَ  2 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

10 
ٓ َءاسَۡصُخ   ٓ  إِّّنِ ََّّكّلِ

 َءاتِيُسٓ
 َ َ  َءاسَۡصُخ   إِّّنِ  ََّّكّلِ

 َءاتِيُسٓ
 (فيهما)الياء  بفتح

12  ٓ   إِّّنِ
َ
َ أ  لهمزة والياءبفتح ا ّّنِ

12  ّٜٗ َٜ  ىُؼ  تنوينبالفتح دوف  ىُؼ
َٗة 14

َ
َٗة إَِِِّٗنَ  إَِِِّٗنٓ أ

َ
 الياء بفتح أ

16  ُٙ َٰ ى َٜ َٚ  ُٙ َٰ ى َٜ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَٚ
18  َٛ ة َوِ   ةَوِ َ ذِي َٛ  الياء بإسكاف ذِي
ِِخ  30

َ
ِِخَ  ٱۡشُددۡ  ٪٢أ

َ
 الياء بفتح ٱۡشُددۡ  ٪٢ أ

32  ُٙ َۡشِۡك
َ
ُٙ  َوأ َۡشِۡك

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦوَعًِۡذذِيِٙ  ۬  ۦٱًِۡذذِيِٙ  وَعًِۡذذِيِٙ  ٱًِۡذذِيِٙ   39
ُخۡذهُ  39

ۡ
ُخۡذهُ  يَأ

ۡ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَأ
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ۡت  ٤١ِۡلَۡىِِس  41 َٚ ۡت  ٤١ ِۡلَۡىِِسَ  ٱۡو َٚ  بفتح الياء ٱۡو
رِي  42

َۡ ٓ  ٤٢وِ َجة َٚ رِيَ  ٱۡو
َۡ َجة ٤٢ وِ َٚ  بفتح الياء ٱۡو

تَِيةهُ  47
ۡ
تَِيةهُ  وَأ

ۡ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية واواً لفظية ۥوَأ

دّٗ  53 ۡٛ  وفتح الهاء وبعدىا ألف ،الميم سربك ادّٗ َهَٰ ِٔ  اَم
56  ُٙ َرۡيَجَٰ

َ
ُٙ  أ َرۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

58  ّٜٗ  السينبكسر  ىّٜٗ شِ  ىُش

ُٓ وََيۡصعَ  وَُيۡصِعَذُسٓ 61 ميم  وصاًل: بإتباع؛ و الياء والحاء بفتح ۥَذُس
 الجمع واواً لفظية

في  المد المشبعنوف مع ال بتشديد َهََٰذَٰٓنِّ  َهََٰزَٰنِ  63
 األلف التي قبلها

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  66

ۡه  69 ٌَ ٍَ دَْۡ ِٕيِ٘ ٍَ  يَ ِٕيِ٘ يَ
 ۡه ٌَّ َْ دَّ 

 ٍَ ِٕيِ٘ يَ
 ۡه ٌَّ دََْ 

البزي: و ؛ بفتح الالـ وتشديد القاؼ
 وصالً  بتشديد التاء

71  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ ۬۬ ءَ  َءا ُ٘ذ َٔ ُٓ  ۥا ُ٘ذ َٔ  ۥَءا
بتسهيل و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة :البزي

ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الهمزة الثانية
 واواً لفظية

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  73

ۡسِ  77
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 بدؿ القطع في )أسر(، بهمزة وصل ٱۡسِ  أ

 تخلصاً من التقاء الساكنيننوف الوكسر 
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ ۬   ۦذِيِٙ  َقَْۡيِٙ  ذِيِٙ   81
َ٘ة 87 ُِ ْۡ َٕ ِ ِٕ  ث ِ َ٘ةث ُِ  الميم بكسر ْۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  91
93   ِٖ ِٖ  دَتَّجَِك  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦۖ دَتَّجَِك
ۥۖ  97 ُٙ ۥۖ ُتِْۡ  ُتََْۡى ُٙ  الالـ بكسر َى
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  97

100  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
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101   ِٙ  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦۖ  ذِي
 الفاء إسكافو  ،األلف بحذؼ ۡه َُيَ  َُيَةُف  112
113  ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية بإتباعوصاًل:  ۥأ

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 113
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  113
ۡرَءانِ  114 ٌُ رَ  ثِعّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ثِعّۡ
 ة واواً لفظيةىاء الكناي وصاًل: بإتباع ۥُٙ ٱۡصَذَبَٰ  ُٙ ٱۡصَذَبَٰ  122
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  122
125  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
ۡخَنَٰ  125

َ
دَِِنٓ أ دَِِنَ  َظََشۡ ۡخَنَٰ  َظََشۡ

َ
 الياء بفتح أ

 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦذِيِٙ   ذِيِٙ   131

دِِٛٓ 133
ۡ
ُٓ يَ  دَأ دِِٛ

ۡ
 وصاًل: بإتباعبدؿ التاء األولى؛ و  الياءب ۥأ

 ميم الجمع واواً لفظية
َسَٰطِ  135 َسَٰطِ  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ٱلّطِ   ٱلّطِ
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 سورة األنبياء(  21) 
 

ُكٜهُ  2 َٕ ُكٜهُ  ٱۡشَذ َٕ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱۡشَذ

 ّبِ رَّ  ًُِ  ّبِ ًَةَل رَ  4
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 
الالـ؛ )على األمر(؛ وال يخفى إدغاـ 

 الالـ في الراء
5  ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٰ ى  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱۡذََتَ

ِحٓ  7 َحَٰ  ٜٗ  وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، الياءب يٜ 
 بدؿ الياء بعدىا

ْ  َٔ وَۡس  7 ٜٓا ْ ُْٜوَصَ  ُْ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ا
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  10
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  13
17  ُٙ َۡذَنَٰ تَّ ُٙ  َّلَّ َۡذَنَٰ تَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَّلَّ
ِعَ  24 ِع  َّٔ  الياء بإسكاف َّٔ

وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، الياءب يَُٜحَٰ  ُِٜٗحٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  25
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦجَنۡزِيِٙ  جَنۡزِيِٙ  29
30  ۡٓ َ َو ل

َ
  أ

َ
ٓۡ أ َ  الواو بحذؼ ل

ِخَّ  34  الميم بضم خَّ ٔ   ّٔ
زُ  اُزوّٗ ُٚ  36  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
زِئَ  41 ۡٛ ِد ٱۡشُذ ٌَ دُ  َوَّ ٌَ زِئَ  َوَّ ۡٛ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡشُذ
ََعَٓء إَِوا 45 ََعَٓء  ٱل   الهمزة الثانية بتسهيل َواٝاٱل 
 بدؿ الياءبهمزة مفتوحة  :قنبل ةٓءّٗ بَ َوعِ  َوِعَيةٓءّٗ  َوِعَيةٓءّٗ  48
50  ٓۚ ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
َٗزَّۡجَٰ  أ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ُٙ أ

بِيِٙ  52
َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِِل
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  58
َٗخ  62

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َٗخ ٝاءَ  َءأ

ٓۡ  َٔ وَۡس  63 ُٚ ُٓ وَصَ  ُْٜ ُٚ ؛ حركتها للسين بحذؼ الهمزة ونقل ۥُْٜ
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 

ّف   67
ُ
فَّ  أ

ُ
 الفاء دوف تنوين بفتح أ

ٜهُ  68  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَظّرًُِٜهُ  َظّرًُِ
71  ُٙ ُٙ  َوجَنَّۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوجَنَّۡيَجَٰ
حّٗ  73 َّٕ ِ ن

َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  ل الهمزة الثانيةبتسهي َّٕ

74  ُٙ ُٙ  ۬  َءاَتۡيَجَٰ ُٙ  َوجَنَّۡيَجَٰ ُٙ  ۬  ۥَءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوجَنَّۡيَجَٰ
75  ُٙ ۡدَخَْۡجَٰ

َ
ُٙ  َوأ ۡدَخَْۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

76  ُٙ ۡيَجَٰ َ٘ضَّ ُٙ  َذ ۡيَجَٰ َ٘ضَّ  واواً لفظية ىاء الكناية وصاًل: بإتباع ۥَذ
77  ُٙ َنَٰ ُٙ  َوَََٗصۡ َنَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَََٗصۡ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  78
80  ُٙ َجَٰ ٕۡ َّْ ُٙ  وََق َجَٰ ٕۡ َّْ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََق

َُ٘سٓ 80 ُٓ ِِلُ  ِِلُۡعِط َُ٘س ميم  وصاًل: بإتباعالتاء؛ و بالياء بدؿ  ۥۡعِط
 الجمع واواً لفظية

84  ُٙ ُٙ  َوَءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَءاَتۡيَجَٰ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  87
88  ُٙ ُٙ  َوجَنَّۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوجَنَّۡيَجَٰ

ٓ وَ  89 ٓ  َزَكرِيَّة بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف؛ وال  ءَ َوَزَكرِيَّة
 يخفى المد المتصل

ٓ  َوَزَكرِيَّةٓ إِوۡ  89  بتسهيل الهمزة الثانية وۡ ٝا ءَ َوَزَكرِيَّة
ُصٜجُ  96

ۡ
أ َٔ ُصُٜج َو

ۡ
َٔ ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجُ ةُصُٜج َو

حّٗ  99 َٛ ِ ُؤََّلٓءِ َءال حّٗ يَ  ُؤََّلٓءِ َهَٰ  َهَٰٓ َٛ ِ  الثانية ياء مفتوحة الهمزة بإبداؿ ةل
ُذِت   104 ُُ ُِ  لِْۡ  بكسر الكاؼ، وفتح التاء وبعدىا ألف ِت  َتَٰ لِْۡ



 السابع عشر فرش الجزء                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية بيانال

 

                                                                                                                 151      

 

 

َِ َرّبِ  112 َٰ  ّبِ ًُِ رَّ  َق
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 
الالـ؛ )على األمر(؛ وال يخفى إدغاـ 

 الالـ في الراء
 

 سورة الحج(  22) 
 

ٛۡ  ۬  َقَْۡيِٙ  4 ِديِٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  ِديِٙ َوَي ۡٛ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَوَي
هُ  4 َّلَّ َٜ هُ  دَ َّلَّ َٜ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥدَ

لها ابدإل الهمزة الثانية، أو يسهبتوجهاف:  َ َٰ وِ سََشةُٓء  ۬  ََلَٰ ٝاسََشةُٓء  سََشةُٓء إََِلَٰٓ  5
 واواً مكسورة

9  َِّ َِّ ِِلَ  ِِلُِغ  الياء بفتح ِغ
11  ُٙ َضةَبۡذ

َ
ُٙ  أ َضةَبۡذ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥأ

16  ُٙ َٗزَّۡجَٰ
َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

 النوف مع المد الالـز بتشديد َهََٰذآنِّ  َهََٰذانِ  19
23  ُ ُ  ۖا ۡؤلُؤّٗ َول  بتنوين الكسر ۡؤلُؤۖ  َول
24  َٰ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  طِ ِضَس
25  ُٙ ُٙ  ۬  َصَكَْۡجَٰ ُٙ  ٗ ِذًۡ ُٙ  ۬  ۥَصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٗ ِذًۡ
آءً  25 َٜ آءٌ  َش َٜ  بتنوين الضم َش
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ (ٔكةً ) ذِيِٙ  25
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۚۦٓ َوٱۡۡلَةدِ  َوٱۡۡلَةدِ   25
 الياء بإسكاف ثَۡيَِت  ثَۡيَِتَ  26
29  ْ ٜا ُغ ٌۡ َّٓ ِۡلَ ْ  ُث ٜا ُغ ٌۡ َّٓ ِۡلَ َّٓ ِِلَ  ُث ْ ُث ٜا ُغ  كسر الالـ: بقنبل ٌۡ

َٰوِفُ  38 وفتح الفاء  ،الداؿ وإسكاف ،الياء بفتح فُ ذَ دۡ يَ  يَُر
 ؛ وال تخفى القلقلةوحذؼ األلف

وِنَ  39
ُ
  أ

َ
 الهمزة بفتح وِنَ أ

 التاء بكسر ُْٜنَ يَُقَٰذِ  يَُقََٰذُْٜنَ  39
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ۡخ  40 َٔ ّدِ ُٛ َّ دِ  ل ُٛ َّ ۡخ ل  الداؿ بتخفيف َٔ

يِّٖ 45
َ
أ َُ ٓ وَ  وَ ِ ََك  ٖن

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، ألف بعد الكاؼب
بدؿ الياء، وال يخفى المد  مكسورة

 المتصل
ونَ  47 ونَ حَ  َتُكد   بدؿ التاء الياءب ُكد 

يِّٖوَ  48
َ
ٓ وَ  َكأ ِ ََك  ٖن

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، بعد الكاؼألف ب
بدؿ الياء، وال يخفى المد  مكسورة

 المتصل
51  َٖ َػَِٰضزِي كَ  ُٔ َٖ ضِّ ُٔ  الجيم وتشديد ،األلف بحذؼ زِي
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   54
55  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  60
 بدؿ الياء التاءب ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  62

ن 65
َ
ةَٓء أ َٕ ة ٱلصَّ َٕ ن ٱلصَّ

َ
 أ
 ٓ ة َٕ ن ٱلصَّ

َ
 أ

ةَٓء  َٕ  نٝاٱلصَّ
ةَٓء  َٕ ٓ ٱلصَّ  نا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 إلشباعمع ا إبدالها ألفاً  أوالثانية 
67  ۖ ٜهُ ُُ ٜهُ  َٗةِش ُُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ َٗةِش
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  69

ِۡل  71 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ۚٓ  ۬  يَۡصتٌَُِ٘ذوهُ  73 ُٙ ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥيَۡصتٌَُِ٘ذوهُ  ِٔ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية تباعوصاًل: بإ ۚۥٓ ِٔ
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

8  ۡٓ ِٛ َمََٰجَٰذِ
َ
َمََٰ٘  ِِل

َ
ُٓ ِِل ِٛ (؛ اإلفراد)ببعد النوف  التي األلف بحذؼ ۥذِ

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 
13  ُٙ ُٙ  َصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصَكَْۡجَٰ
14  ُٙ َنَٰ

ۡ
سَشأ

َ
ُٙ  أ َنَٰ

ۡ
سَشأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

18  ُٙ َٰ جَّ َُ ۡش
َ
ُٙ  وَأ َٰ جَّ َُ ۡش

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

َ٘ةٓءَ  20  السين بكسر َ٘ةٓءَ يشِ  َشۡي
 وكسر الباء ،التاء بضم ُخ ۢنجِ دُ  دَۢنُجُخ  20
 ًء لفظيةىاء الكناية يا وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  27

ۡمُرَٗة 27
َ
ۡمُرَٗة َصة َصةَٓء أ

َ
  أ
 ٓ ۡمُرَٗة َصة

َ
 أ

 ۡمُرَٗةٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمُرَٗةا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 
27   

 التنوين بالكسر دوف ِٖٔ ُِكِّ  ِٖٔ ُِكّ
ِن ٱۡخجُ  32

َ
ْ أ نُ  ُدوا

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

33  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ

35  ۡٓ ُٓ ُٔ  ِٔذ  ميم  وصاًل: بإتباع؛ و الميم األولى بضم ۥذ 
 الجمع واواً لفظية

ةَت  36 َٛ ۡي ةَت  (ٔكةً )َٚ َٛ ۡي ةَت  َؗٚ َٛ ۡي ؛ وىي المؤنثوقفاً: بالهاء بدؿ تاء البزي  َٚ
 مستثناه لقنبل فيقف عليها بالتاء

اۖ  44  الفتح، وال يخفى مد العوض وقفاً  بتنوين اۖ َتَۡتً  َتَۡتَ
حّٗ  44 َّٔ

ُ
حّٗ ٝاَصةَٓء  َصةَٓء أ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٔ

ثُُٜهۖ  44 ذَّ ثُٜهُ  ََ ذَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ََ
َخةهُ  45

َ
َخةهُ  َوأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية : بإتباعوصالً  ۥَوأ

ة   50 َٜ ة  رُ  َرۡب َٜ  الراء بضم ۡب
52  ِ   ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه

َ
ِ َوأ  الهمزة بفتح ۦنَّ َهَِٰذه
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ََيَۡصُجٜنَ  55
َ
ََيۡصِ  أ

َ
 السين بكسر ُجٜنَ أ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   73
َسَٰطِ  74 َسَٰطِ  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ٱلطّ ِ  ٱلّطِ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  77
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِإَوَِلِۡٙ  ِإَوَِلِۡٙ  79
82  

َ
  َوا  ءِ أ

َ
۬ ءَِّٗةأ

َ
۬ َوا  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

َ٘ة 82 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  الميم بضم ۡذ
ُرونَ  85 ََّ َ دََذ ُرودَذَّ۬  الذاؿ بتشديد نَ ََّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  88

99  ُٓ ُٚ َظَد
َ
ُٓ  َصة َصةَٓء أ ُٚ َظَد

َ
 أ
 ٓ ُٓ  َصة ُٚ َظَد

َ
 أ

ُٓ ٝاَصةَٓء  ُٚ  َظَد
ُٓ اَصةَٓء  ُٚ  َظَد

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 قصرمع ال اً إبدالها ألف أوالثانية 
100  ُِ َٕ ۡخ

َ
ٓ أ َ  ََّكّلِ ُِ  ََّكّلِ َٕ ۡخ

َ
 الياء بفتح أ

112  َِ َٰ بضم القاؼ، وإسكاف الالـ، وحذؼ  ِۡ ًُ  َق
 (على األمراأللف؛ )

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ِِ وَصَ  ِِ  َٔ وَۡس  113
 

 سورة النور(  24) 
 

ة 1 َٛ ةَووَرَّ  َووََرۡعَجَٰ َٛ  الراء بتشديد ۡعَجَٰ
ُرونَ دَذَ  1 ُرونَ دَذَّ  ََّ  الذاؿ بتشديد ََّ
وَحٞ  2

ۡ
  َرأ

َ
 الهمزة بفتح وَحٞ َرأ

6  ٓ َدآُء إَِّلَّ َٛ َدآُء  ُش َٛ   َّلَّ ٝاُش
َدآُء  َٛ  َّلَّ وِ ُش

لها ابدإل الهمزة الثانية، أو يسهبتوجهاف: 
 واواً مكسورة

ۡربَفُ  6
َ
ۡربَفَ  أ

َ
 العين بفتح أ
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ََ٘خ  7 ََ٘خ  َّۡك  اء المؤنثوقفاً: بالهاء بدؿ ت َّؗۡك
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  7
َِٕصحَ  9 َِٕصحُ  َوٱَّۡذَٰ  التاء بضم َوٱَّۡذَٰ

ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع؛ و السين بكسر ۥُجٜهُ ََّل َُتۡصِ  ََّل َُتَۡصُجٜهُ  11
 لفظية واواً 

ٜهُ  12 ُٕ ۡكُذ ِٕ ٜهُ  َش ُٕ ۡكُذ ِٕ  لفظية واواً ية ىاء الكنا وصاًل: بإتباع ۥَش
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  13
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  14

ۥ 15 ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ ۥدَّ  إِوۡ  إِۡو دََْ ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ ۥ َْ ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ إظهار و  وصاًل؛ البزي: بتشديد التاء إِۡو دََْ
 جلي ساكنةالالذاؿ 

ۥَوَُتۡ  15 ُٙ ۥَوَُتۡصِ  َصُجَٜٗ ُٙ  السين بكسر ُجَٜٗ
ٜهُ  16 ُٕ ۡكُذ ِٕ ٜهُ  َش ُٕ ۡكُذ ِٕ  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية واواً لفظية ۥَش
َٰتِ  21 َٰتِ  َنَٰتِ ُخؽۡ  (ٔكةً ) ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
ٓۡ  ُبُيٜدًة   27 ٓۡ بِ  ُيٜدًة  بِ  ُبُيٜدُِس  (امفيه)الباء  بكسر ُيٜدُِس
ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذَّ  ََّ  الذاؿ بتشديد ََّ
 الباء بكسر ُيٜدًةبِ  ُبُيٜدًة 29
31  ۖ َّٖ ِٛ ِ ۖ صِ  ُصُيٜب َّٖ ِٛ ِ  الجيم بكسر ُيٜب

ٓ  ٱۡۡلَِنةٓءِ إِنۡ  33  إِنۡ  ۬۬ ٱۡۡلَِنة
 إِنۡ  ۬۬ ٱۡۡلَِنة

 نۡ ٝاٱۡۡلَِنةٓءِ 
 ٖۡ حٓ ٱۡۡلَِنةٓءِ 

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل أو القصر؛ وىو المقدـ

 مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 
َجّيَِجَٰخ   34 َجيَّ  ٔ   فتح الياءب َجَٰخ  ٔ 

ًَٜدُ  35  الواوفتح و  بدؿ الياء، مفتوحة تاءب دَ ًَّ َٜ دَ  يُ
 وتشديد القاؼ والداؿ،

35  ُٙ َصۡص ٕۡ ُٙ  َت َصۡص ٕۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَت
 الباء بكسر ُيٍٜت بِ  ُبُيٍٜت  36
39  ُٙ ُٙ ََيۡصِ  ََيَۡصُج  السين بكسر ُج
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ُٙ  ۬  ََيِۡدهُ  39 َٰ َٜوَّى ُٙ  ۬  ۥََيِۡدهُ  وَ َٰ َٜوَّى  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَ
ُٙ َحۡنشَ  40 َٰ ُٙ َحۡنشَ  ى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥى
 تنويناء دوف : بضم البالبزي َشَعةٞبۚٓ  َشَعةُبۚٓ  َشَعةٞبۚٓ  40
 الكسرتنوين ب :البزي ُؿَُْمَُٰخَۢ  ُؿَُْمَٰخ   ُؿَُْمَُٰخَۢ  40

ُِل  43 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل َوُينِ  َوُيَنّ
 جلي

ۚٓ إِنَّ  45 ۚٓ  يََشةُٓء  نَّ ٝايََشةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََشةُٓء

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

َجّيَِجَٰ  46 َجيَّ  خ   ٔ   فتح الياءب َجَٰخ   ٔ 

 ََلَٰ ٝايََشةُٓء  يََشةُٓء إََِلَٰ  46
 َ َٰ وِ يََشةُٓء 

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   46
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  49

ِٙ وَ  52 ٌۡ ىاء الكناية  وصاًل: بإتباعو  ؛القاؼ بكسر ۦِٙ َوَيذٌَِّ  َيذَّ
 ياًء لفظية

54  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ وَإِن دَّ  وَإِن دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  واإلخفاء وصاًل؛ البزي: بتشديد التاء وَإِن دَ
 جلي

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  54
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥدُِؽيُكٜهُ  دُِؽيُكٜهُ  54

55 ٓ ُٛ َۡلَّ َٓوَِلُجۡ  َوَِلَُجّدِ ُٛ ؛ وال تخفى وتخفيف الداؿ ،الباء بإسكاف ِدَۡلَّ
 القلقلة

 السين بكسر َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  57

61 
  ۡٓ  ُبُيٜتِ  ُبُيٜدُِس
ٓۡ  بِ  ةُبُيٜدّٗ ۬  )الثمانية(  (في الجميع)اء الب بكسر ةُيٜدّٗ بِ ۬   ُيٜتِ بِ  ُيٜدُِس

ۚٓ  ٔۡ يَۡصَت  62  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ِذُٜٗهُ  ٔۡ يَۡصَت  ِذُٜٗهُ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  إَِِلِۡٙ  ۬  َقَْۡيِٙ  64
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 سورة الفرقان(  25) 
 

4  ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٰ ى  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥٱۡذََتَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  4
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  5
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  6
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  7
ۡصُعٜرً  8 رۡ  ٨ا َّٔ ـُ ۡصُعٜرَ  ٱٗ رۡ  ٨ە  أَّ ـُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

ُِ  َوَيۡضَكِ 10  الالـ بضم َوَيۡضَك
13  ٌّٗ ِ  هاتخفيف الياء مع إسكانب ةٌّٗ َعيۡ  ةَعّي

17  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥُٗذ

 الجمع واواً لفظية
مۡ  17

َ
ُؤََّلٓءِ أ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ٓۡ حَ ََّلٓءِ ؤُ َهَٰ  َهَٰٓ

َ  تَۡصَذِؽيُكٜنَ  19  بدؿ التاء األولى الياءب ۡصَذِؽيُكٜنَ ي
19  ُٙ ُٙ  ُِٗذًۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُِٗذًۡ
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23  ُٙ ُٙ  وََضَكَْۡجَٰ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوََضَكَْۡجَٰ
يُ  25 ٌَّ يُ تَشَّ  تََش  بتشديد الشين ٌَّ

 ُل نِ َوُٗ  َوُّٗزَِل  25
 ،بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة

 اإلخفاءو  ؛، وضم الالـوتخفيف الزاي
 جلي

حُ  25 َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ حَ  ٱل َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ  بفتح التاء ٱل
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  27
ِم  30 ٜۡ ِمَ  ًَ ٜۡ ًَ  ٜۡ  فتح الياء: بالبزي ِم ًَ
ۡرَءانَ  30 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ۡرَءانُ  32 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
32  ُٙ َۡجَٰ ُٙ  َوَردَّْ َۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَردَّْ
َخةهُ  35

َ
َخةهُ  أ

َ
 ة واواً لفظيةىاء الكناي وصاًل: بإتباع ۥأ

َٜداْ  38 ُٕ ۡضَدََٰت َوَث
َ
ٜدّٗ  َوأ ُٕ ۡضَدََٰت وَّ  اَوَث

َ
؛ واإلدغاـ جلي، فتحالوصاًل: بتنوين  أ

 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 
40  ۡٓ وََْ

َ
ٜۡءِ  أ ٜۡءِ   ٱلصَّ ٓۡ حَ ٱلصَّ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  َىَْ

ُزًوا 41 زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤً ُٚ
43  ُٙ َٰ ى َٜ َٚ  َٰ ى َٜ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُٙ َٚ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  43
 السين بكسر ُت َُتۡصِ  َُتَۡصُت  44
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  45
46  ُٙ ُٙ  َرَجۡغَجَٰ  لفظية ىاء الكناية واواً  وصاًل: بإتباع ۥَرَجۡغَجَٰ

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  48
 األلف )باإلفراد(

َۢا 48 ُ  بَُۡشَ َۢ س  الشينوضم  بدؿ الباء، نوفب اَُشَ
50  ُٙ وَۡجَٰ ُٙ  ََصَّ وَۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥََصَّ
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  57

ن 57
َ
 َشةَٓء أ

ن َشة
َ
  أ
 ٓ ن َشة

َ
 أ

  نٝاَشةَٓء 
ٓ َشةَٓء   نا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ِۡ وَصَ  ِۡ  َٔ وَۡس  59
67  ْ وا َُتُ ٌۡ ٓۡ َح َ َِتُ  َول ٌۡ ٓۡ َح َ ْ َول  سر التاءكب وا
 العين وتشديد ،األلف بحذؼ ۡه يَُغكَّ  يَُظََٰكۡه  69

ال يخفى أف ابن كثير موافق لإلماـ حفص  ذِيِٙۦ ۦذِيِٙ  69
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظيةفلهما 

 
 سورة الشعراء(  26) 

 

ِۡل  4 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ۡل ُٗنِ  ُجَنّ
 جلي

ةٓءِ ءَ  4 َٕ ةٓءِ  ايَحّٗ ٱلصَّ َٕ  مفتوحة ياءً بإبداؿ الهمزة الثانية  ةيَحّٗ يَ ٱلصَّ
5  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ

َخةُف  12
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَقَطةهُ  َقَطةهُ  32
36  ۡٙ رِۡص

َ
رۡصِ  أ

َ
 وضم الهاء ،ساكنة بعد الجيمهمزة ب ۥُٙ  ٔـۡ أ

36  ۡٙ رِۡص
َ
َخةهُ  ۬  أ

َ
رۡصِ  َوأ

َ
َخةهُ  ۬  ۥُٙ بۡ أ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

41  َّٖ ِ ن
َ
  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٖ ۫ىأ

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَقَطةهُ  َقَطةهُ  45

ُه  45 ٌَ البزي: و  ،فتح الالـ وتشديد القاؼب ُه ٌَّ َْ ِهَ دَ  ُه ٌَّ َْ ِهَ دَّ  ِهَ دَْۡ
 بتشديد التاء وصالً 

49  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ ٝاءَ  َءا ُ٘ذ َٔ  ۥا
بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة
واواً ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و الثانية

 لفظية
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ۡسِ  52
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 بدؿ القطع في )أسر(، بهمزة وصل ٱۡسِ  أ

 الساكنين تخلصاً من التقاءنوف الوكسر 
 األلف بحذؼ ِذُرونَ ظَ  َحَِٰذُرونَ  56
 بكسر العين ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   57
ِعَ َرّبِ  62 ِع  َٔ  الياء بإسكاف َرّبِ  َٔ
69  َٓ ِي َٰٚ  إِثَۡس

َ
  َجَجأ

َ
َٓ ٝاَجَجأ ِي َٰٚ  بتسهيل الهمزة الثانية ثَۡس

بِيِٙ  70
َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦِِل

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  109
ۡصرَِي إَِّلَّ  109

َ
ۡصرِي أ

َ
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

118  َٖ ِٔ ِعَ  ِع  َّٔ َّٔ  َٖ  الياء بإسكاف ِٔ
119  ُٙ جنَۡيَجَٰ

َ
ُٙ  وَأ جنَۡيَجَٰ

َ
 لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  ۡيِٙ َقَْ  127
ۡصرَِي إَِّلَّ  127

َ
ۡصرِي أ

َ
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

 بكسر العين ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   134
َخةُف  135

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

 الالـ وإسكاف ،الخاء بفتح يُ ْۡ خَ  ُخُْيُ  137
ثُٜهُ  139 ذَّ َُ ثُٜهُ  وَ ذَّ َُ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  145
ۡصرَِي إَِّلَّ  145

َ
ۡصرِي أ

َ
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

 بكسر العين ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   147
 الباء بكسر ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  149
َٰرِِٚيَ  149  األلف بحذؼ رِِٚيَ وَ  َف
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  164
ۡصرَِي إَِّلَّ  164

َ
ۡصرِي أ

َ
 بإسكاف الياء؛ وال يخفى المد المنفصل إَِّلَّ  أ

170  ُٙ ۡيَجَٰ َ٘ضَّ ُٙ  َذ ۡيَجَٰ َ٘ضَّ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَذ



 التاسع عشر فرش الجزء                                                                        الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 161      

 

 

حِ  َٔ ۡل  176 َُ حَ  َل  ۡي َُ بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء؛  ۡي
 وال يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  180
ۡصرَِي إَِّلَّ  180

َ
ۡصرِي أ

َ
 بإسكاف الياء؛ وال يخفى المد المنفصل إَِّلَّ  أ

ٌُ  ثِعٌِّۡۡصَؽةِس  182  القاؼ بضم ۡصَؽةِس ثِعّۡ
 السين بإسكاف ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  187

187  َٕ َٕ  ةٓءِ إِنٱلصَّ ٓ ٱلصَّ  إِن ۬۬ ة
 َٕ  إِن ۬۬ ةٱلصَّ

 َٕ  نٝاةٓءِ ٱلصَّ
 َٕ  ٖيٓ ةٓءِ ٱلصَّ

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو القصر؛

 مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 
188  

َ
ٓ أ ُٓ َرّبِ َ  ۡقَْ ُٓ  َرّبِ ۡقَْ

َ
 الياء بفتح أ

ثُٜهُ  189 ذَّ َُ ثُٜهُ  وَ ذَّ َُ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَ
198  ُٙ َّۡجَٰ ُٙ  َٗزَّ َّۡجَٰ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَٗزَّ
200  ُٙ َجَٰ ُۡ ُٙ  َشَْ َجَٰ ُۡ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَشَْ
ٖ َتَنَّ  221 ٖ تَّ  ُل َٔ ُل َٔ ُل  َنَّ ٖ َتَنَّ  ؛ واإلخفاء جليالبزي: بتشديد التاء وصالً  َٔ

َحَِٰؽُي  222 ُل  ٢٢١ٱلشَّ َحَِٰؽُي ٱلشَّ  َتَنَّ
ُل تَّ  ٢٢١  َنَّ

َحَِٰؽُي  ٱلشَّ
ُل  ٢٢١  َتَنَّ

 البزي: بتشديد التاء وصالً 

 

 سورة النمل(  27) 
 

ۡرَءانِ  1 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  حركتها للراءبحذؼ الهمزة ونقل  انِ ٱّۡ
ۡرَءانَ  6 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ٓ َءاسَۡصُخ  7 َ  إِّّنِ  بفتح الياء َءاسَۡصُخ  إِّّنِ
ةب   7 َٛ ةبِ  بِِش َٛ  تنوينبالكسر دوف  بِِش

ۡوزِۡقِِنٓ  19
َ
نۡ أ

َ
ۡوزِۡقِِنَ  أ

َ
نۡ  أ

َ
ۡوزِۡقِِن  أ

َ
نۡ  أ

َ
 البػزي: بفتح الياء أ

ُٙ دَۡرَع  19 َٰ ُٙ دَۡرَع  ى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥى

دِيَِّنِ  21
ۡ
َّ٘  َِلَأ دَِي

ۡ
بنونين األولى مفتوحة مشددة والثانية  ِِن َِلَأ

 مكسورة
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َر  22 َُ َٕ ُُ  َذ َٕ  بضم الكاؼ َر َذ

 َشجَ  َشَجإ   22
َ
 َشجَ  أ

ۡ
البزي: بفتح الهمزة دوف تنوين؛ وقنبل:  أ

 بإسكانها
ُٜ٘نَ  ُتُۡىَٜن   25 ُٜ٘نَ حُ  ُىَٜن  ُُيۡ  ُتۡكِْ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ۡكِْ

28  ۡٙ ٌِّۡ
َ
ٌِِّۡٙ  وَأ

َ
ىاء الكناية  وصاًل: بإتباعو  ؛بكسر الهاء ۦوَأ

 ياًء لفظية

29  ٓ َُْؤاْ إِّّنِ َٕ ۡ َُْؤاْ  ٱل َٕ ۡ   ّّنِ ٝاٱل
َُْؤاْ  َٕ ۡ  ّنِ وِ ٱل

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

َْؤُ  32 َٕ ۡ ۡذُذِٜن ٱل
َ
َُْؤاْ  اْ أ َٕ ۡ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ۡذُذِٜن وَ ٱل

35  َٓ ِ َٓ  ث ِ َٓ ۬   ث ِ َٓ  ؙث ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ث
36  ِٖ وَٗ ِٕد  دُ

َ
ۦ أ ِٖ وَٗ ِٕد  دُ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة أ

ۦَ َءادَ  36 ِٖ َٰ ِٖ َءادَ  ى َٰ  الياء بحذؼ مطلقًا: ى
ي   38

َ
َُْؤاْ أ َٕ ۡ ٓۡ ٱل َُْؤاْ  ُس َٕ ۡ ٓۡ وَ ٱل  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ي ُس

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  39
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥرََءاهُ  رََءاهُ  40
رُ  40 ُُ ۡش

َ
رُ ٝاءَ  َءأ ُُ  بتسهيل الهمزة الثانية ۡش

44  ُٙ دۡ
َ
ُٙ  ۬  َرأ ُٙ  َظِصبَۡذ دۡ

َ
ُٙ  ۬  ۥَرأ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَظِصبَۡذ

44  ٓۚ ة َٛ ۚٓ  َشةَرۡي ة َٛ  شَ  َشةَرۡي
ۡ
ۚٓ أ ة َٛ  األولى بهمػزة ساكنة بدؿ األلف :قنبل َرۡي

45  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡخُجُدوا

46  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ  ؙلِٓ۬   ل ِ  بخلف عنوالبزي: الوقف بهاء السكت  ل
49  ٍَ ِْ ۡٛ َْ مُ  َم  وفتح الالـ ،بضم الميم ٍَ ٛۡ
51  

َ
 بكسر الهمزة َّٗةإِ  َّٗةأ

52  ۡٓ ُٛ ٓۡ بِ  ُبُيُٜت ُٛ  بكسر الباء ُيُٜت
55  ۡٓ َُّ٘س ِ ن

َ
  أ

َ
ٓۡ ـ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َُّ٘س
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57  ُٙ جنَۡيَجَٰ

َ
ُٙ  وَأ جنَۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

ُ  ُكٜنَ يَُۡشِ  59  بالتاء بدؿ الياء َۡشُِكٜنَ ت
 يقف عليها بالتاء كحفص ]مستثنى[، َواَت  َواَت  60
60  

َ
ٞ ءِ أ َٰٙ ۬ َل

َ
ٞ أ َٰٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َل

61  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ ۬ َل

َ
ٞ أ َٰٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َل

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَدََعهُ  َدََعهُ  62
62  

َ
ٞ ءِ أ َٰٙ ۬ َل

َ
ٞ أ َٰٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َل

ُرونَ  62 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  63
 األلف )باإلفراد(

َۢا 63 ُ  بَُۡشَ َۢ س  الشينضم و مضمومة بدؿ الباء،  بنوف اَُشَ
63  

َ
ٞ ءِ أ َٰٙ ۬ َل

َ
ٞ أ َٰٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َل

64  
َ
ٞ ءِ أ َٰٙ ۬ َل

َ
ٞ أ َٰٙ  بتسهيل الهمزة الثانية َل

ََٰركَ  66 ِِ ٱدَّ ِۡ  ثَ   ثَ
َ
 َركَ دۡ أ

مفتوحة بدؿ  وىمزة قطع ،بإسكاف الالـ
، وحذؼ وإسكاف الداؿ ىمزة الوصل،

 األلف؛ وال تخفى القلقلة
ءَِوا   67

َ
َّ٘ة أ ِ ن

َ
۬ أ

َ
  َوا  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّ٘ةـ۫ىأ

 ي  يعِ  َعۡيي   70
تصبح  ياءال وال يخفى أفّ  ؛بكسر الضاد

 مدية
ۡرَءانَ  76 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  76

80  َّٓ ُِٕف ٱلط  َ َوََّل  َوََّل تُۡص َٕ ي ٓ  ۡص بدؿ التاء، وفتح ميم  بياء مفتوحة ُف ٱلط 
 )يسمع(، وضم ميم )الصم(

ََعَٓء إِوَ  80 ََعَٓء  اٱل   بتسهيل الهمزة الثانية َواٝاٱل 
نَّ  82

َ
 بكسر الهمزة ٱۡلَّةَس  نَّ إِ  ٱۡلَّةَس  أ
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 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  86

ٜۡهُ  87 دَ
َ
، وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة هُ ٜدُ َءا أ

 وال يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
ة 88 َٛ ةصِ َُتۡ  َُتَۡصُج َٛ  بكسر السين ُج
 بالياء بدؿ التاء ۡىَكُْٜنَ حَ  َتۡىَكُْٜنَ  88
 بالكسر دوف تنوين وََزعِ  وََزع   89
هِذٍ  89 َٔ ٜۡ ِٔ  يَ ٜۡ  بكسر الميم هِذٍ يَ
ۡرَءاَنۖ  92 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَنۖ ٱّۡ
ُْٜنَ  93 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك

 
 لقصصسورة ا(  28) 

 

حّٗ  5 َّٕ ِ ن
َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

7 
   ِٙ ۡرِعكِي

َ
 ۬  َقَْۡيِٙ  أ

ٌِّۡيِٙ 
َ
 وَأ

  ِٙ ۡرِعكِي
َ
 ۬  ۦَقَْۡيِٙ  ۬  ۦأ

ٌِّۡيِٙ 
َ
 ۦوَأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع

ٜهُ  َرآد وهُ   7 وهُ  وََصةِقُْ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوََصةِقُْٜهُ  ۬  ۥَرآد 
ُت   9

َ
ُت  ًُرَُّت  ٱۡمَرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ًُؗرَُّت  ۬  ؗٱۡمَرأ

ُذُْٜهُ  9 ٌۡ ُذُْٜهُ  َت ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَت
11   ِٙ ي ِٙ   ًُّطِ ي  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦًُّطِ
13  ُٙ ُٙ  وََرَدۡدَنَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََرَدۡدَنَٰ
14  ُٙ ُٙ  َءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَءاَتۡيَجَٰ
15   ِٙ ِٙ   َقَْۡي  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡي
ن 22

َ
ٓ أ َ  َرّبِ ن َرّبِ

َ
 بفتح الياء أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  23
25  ُٙ ُٙ  وََضةَٓءدۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََضةَٓءدۡ
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ثَخِ  26
َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗأ

ۖ  ٔۡ ٱۡشَت  26  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ِضۡرهُ  ٔۡ ٱۡشَت  ِضۡرهُ

– مطلقًا: بتشديد النوف مع القصر َهََٰذۡيِّ  َهََٰذۡيِ  27
 شباعاإل وأالتوسط  وأ -مقدـال

29 
ٓ َءاسَۡصُخ     إِّّنِ
ٓ َءاتِيُسٓ  ََّّكّلِ

 َ   َءاسَۡصُخ   إِّّنِ
 َ  َءاتِيُسٓ ََّّكّلِ

 )فيهما( بفتح الياء

 بكسر الجيم ۡذَوة  صِ  َصۡذَوة   29
َٗة 30

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َٗة إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ِت   32 ۡٚ َٚ  ٱلرَّ  اءهبفتح ال ِت  ٱلرَّ

32  َٰ ٍَ وََز ِ ٗ  ِ في  مع المد المشبع ،بتشديد النوف ٍَ وََذَّٰٓٗ
 األلف التي قبلها

34  ُٙ رِۡشْۡ
َ
ُٙ  وَأ رِۡشْۡ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

ِعَ رِۡدءّٗ  34 ِع  أَ  الياء بإسكاف ارِۡدءّٗ  َٔ
ًُِِنٓ   34 ًۡ  يَُطّدِ  بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة ِِن  يَُطّدِ
34  ٓ َخةُف  إِّّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 بحذؼ الواو ًَةَل  َوًَةَل  37
37  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  َرّبِ ُٓ  َرّبِ ۡقَْ

َ
 بفتح الياء أ

38  ٓ ِْفُ ََّّكّلِ ؼَّ
َ
َ  أ ِْفُ  ََّّكّلِ ؼَّ

َ
 بفتح الياء أ

40  ُٙ َخۡذَنَٰ
َ
ُٙ  وَأ َخۡذَنَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

حّٗ  41 َّٕ ِ ن
َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

بفتح السين، وزيادة ألفاً بعدىا، وكسر  َرانِ عِ َسَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

49  ُٙ دَّجِۡك
َ
ُٙ  أ دَّجِۡك

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

50  ُٙ َٰ ى َٜ َٚ  ُٙ َٰ ى َٜ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَٚ
55  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية تباعوصاًل: بإ ۥَخ
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  57
61   ُٙ ُٙ  وََقۡدَنَٰ ذَّۡكَجَٰ َّٔ  ُٙ ُٙ  ۬  ۥوََقۡدَنَٰ ذَّۡكَجَٰ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَّٔ
ِيِٙ  61 ٌَٰ ِيِٙ  َل ٌَٰ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 70
 قنبل: بهمزة بدؿ الياء ةٍٓء  بَ ثِغِ  ثِِغَيةٍٓء   ثِِغَيةٍٓء   71
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   72
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  73
76  ُٙ ُٙ َوَءاَتيۡ  َوَءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَجَٰ
وَ  78

َ
ٓۡ ِقِ٘دٓي  أ َ وَ  ل

َ
ٓۡ ِقِ٘دي  أ َ وَ  ِقِ٘دَيۚٓ  ل

َ
ٓۡ أ َ  قنبل: بفتح الياء ل

78  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 بضم الخاء، وكسر السين َه صِ خَُ  َخََصَه  82
ۡرَءانَ  85 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  همزة ونقل حركتها للراءبحذؼ ال انَ ٱّۡ
85  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ّبِ َ  رَّ ّبِ ُٓ  رَّ ۡقَْ

َ
 بفتح الياء أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 88
 

 سورة العنكبوت(  29) 
 

يِۡٙ  8 َِٰلَ يِۡٙ  ثَِن َِٰلَ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦثَِن
15  ُٙ جنَۡيَجَٰ

َ
جنَ  وَأ

َ
ُٙ وَأ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۡيَجَٰ

16  ۖ ٜهُ ٌُ ٜهُ  َوٱتَّ ٌُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ َوٱتَّ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱۡخُجُدوهُ  َوٱۡخُجُدوهُ  17
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  17

ةَ ٱّنَّشۡ  20
َ
ةَ ٱّنََّشَٰٓ  أ

َ
؛ وال يخفى المد بعدىا ألفو فتح الشين ب أ

 المتصل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 21
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ٜهُ  ٱۡرُذُْٜهُ   24  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَظّرًُِٜهُ  ۬  ۥٱۡرُذُْٜهُ  َظّرًُِ
ةَ  25 َٜدَّ ةُ  َّٔ َٜدَّ  بضم التاء َّٔ
27  ُٙ ُٙ  َوَءاَتۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَءاَتۡيَجَٰ

29  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
  أ

َ
ُٓ ـ۫ىأ ميم  وصاًل: بإتباع؛ و بتسهيل الهمزة الثانية ۥَُّ٘س

 الجمع واواً لفظية

ٜكَ  33 َ٘ض  ُٔ ٘ بإسكاف النوف، وتخفيف الجيم؛  ُضٜكَ ُٔ
 واإلخفاء جلي

ثُٜهُ  37 ذَّ َُ ثُٜهُ  وَ ذَّ َُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَ

َٜداْ َوًَد 38 ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ وصاًل: بتنوين الفتح، واإلدغاـ جلي؛  ًَدا وَّ َوَث
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  40
 بكسر الباء ُيٜتِ ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  41
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  42
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  50

  خٞ َءايَ  :وضَلً  َءاَ َٰخٞ  50
 ؗخٞ َءايَ  :وًىةً 

؛ (اإلفراد)ببعد الياء التي بحذؼ األلف 
 ووقفًا: بالهاء بدؿ تاء المؤنث

ُٜل  55 ٌُ ُٜل جَ وَ  َوَي  بالنوف بدؿ الياء ٌُ

60  ِ يّ
َ
ِ َوكَ  َٖوَكأ  ٖٓان

بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة، ثم ىمزة 
مكسورة بدؿ الياء، وال يخفى المد 

 المتصل
66  ْٓۚ ذَُّكٜا َٕ ْۚٓ َوِۡلَ  َوِِلََذ ذَُّكٜا َٕ  بإسكاف الالـ َذ

 
 سورة الروم(  30) 

 

َِجحَ  10 ٌَٰ َِجحُ  َع ٌَٰ  بضم التاء َع
 ةىاء الكناية ياًء لفظي وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  11
ّيَِخ  19 َٕ ۡ يۡ  (ٔكةً ) ٱل َٕ ۡ  هاتخفيف الياء مع إسكانب َخ ٱل
ِٕيَ  22 ِ  األخيرة بفتح الالـ ِٕيَ َْ َِّّْۡػَٰ  َِّّْۡػَْٰ

ُِل  24 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل َوُينِ  َوُيَنّ
 جلي

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۚۦٓ َقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ   27
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦذِيِٙ  ذِيِٙ  28
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗوِۡؽَرَت  وِۡؽَرَت  30
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  31
ٜهُ  31 ٌُ ٜهُ  َوٱتَّ ٌُ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَوٱتَّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  33
33  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
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ِٖ ّرِبّٗ  39 ّٔ   ةَءادَۡيُذٓ 
َ
ُٓ أ ميم  وصاًل: بإتباعبحذؼ ألف )ءاتيتم(؛ و  ةۥ ِٖٔ ّرِبّٗ دَۡيُذ

 الجمع واواً لفظية

41 ُٓٛ ٌَ ُٓ  ِِلُِذي ُٛ ٌَ ُٓ ِۡلُ  ۥِِلُِذي ُٛ ٌَ واواً لفظية،  ميم الجمع وصاًل: بإتباع ۥِذي
 وقنبل: بالنوف بدؿ الياء األولى

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَذَكَْۡيِٙ  َذَكَْۡيِٙ  44

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  48
 األلف )باإلفراد(

َِل  49 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  َل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

  َءاَثَٰرِ  50
َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( رِ زَ أ

 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗرَۡسَخِ  رَۡسَخِ  50
ۡوهُ  51

َ
ۡوهُ  وََرأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََرأ

52  َّٓ ُِٕف ٱلط  َ َوََّل  َوََّل تُۡص َٕ ي ٓ  ۡص بدؿ التاء، وفتح ميم  بياء مفتوحة ُف ٱلط 
 )يسمع(، وضم ميم )الصم(

ََعَٓء إَِوا 52 ََعَٓء  ٱل   بتسهيل الهمزة الثانية َواٝاٱل 

54 

 ۬ (ٔكةً ) َعۡكه  
 / ةَعۡكىّٗ 

 ۬ (ٔكةً ) ۡكه  ُع 
 ةۡكىّٗ ُع 

البن كثير و  ؛فتح الضاد وضمهاحفص ل ةۡكىّٗ ُع  ۬ (ٔكةً ) ۡكه  ُع 
 فقط ضمها

 بالتاء بدؿ الياء َ٘ىفُ دَ  يََ٘ىفُ  57
ۡرَءانِ  58 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  نقل حركتها للراءبحذؼ الهمزة و  انِ ٱّۡ

 
 سورة لقمان(  31) 

 

6  َِّ َِّ ِِلَ  ِِلُِغ  بفتح الياء ِغ
ة 6 َٚ ةَوَيذَِّخذُ  َوَيذَِّخَذ  الذاؿ بضم َٚ
ُزًواۚٓ  6 زُ  ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٚ
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ُوَجۡيِٙ  ۬  َقَْۡيِٙ  7
ُ
ُوَجۡيِٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  أ

ُ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦأ

هُ  7 ۡ ۡ  وَبََّشِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥهُ وَبََّشِ
رۡ  12 ُُ ِن ٱۡش

َ
نُ  أ

َ
رۡ  أ ُُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡش

َُٰجَِنَّ  13 َُٰجَِنۡ  َ   األخيرة الياء بإسكاف َ 
يِۡٙ  14 َِٰلَ يِۡٙ  ثَِن َِٰلَ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦثَِن
14  ُٙ ُٙ  َسََْۡذ  ىاء الكناية واواً لفظية اعوصاًل: بإتب ۥَسََْۡذ
رۡ  14 ُُ ِن ٱۡش

َ
نُ  أ

َ
رۡ  أ ُُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡش

َُٰجَِنَّ  16 َُٰجَِنِّ  َ   األخيرة مع بقاء التشديدالياء  بكسر َ 
َُٰجَِنَّ  17 َُٰجَِنَّ  َ  َُٰجَِنۡ  َ   األخيرة الياء بإسكاف: قنبل َ 

ۥ 20 ُٙ َٕ وطة منونة بالفتح وتاء مرب ،العين بإسكاف حّٗ َٕ ِٗكۡ  َِٗك
 واإلخفاء جلي اإلفراد(؛ب) بدؿ الهاء

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  21
 بدؿ الياء التاءب ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  30
ِخ  31 َٕ َٕخِ  ثِِ٘ۡك  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗثِِ٘ۡك

ُِل  34 الزاي؛ واإلخفاء بإسكاف النوف، وتخفيف  ُل َوُينِ  َوُيَنّ
 جلي

 
 سورة السجدة(  32) 

 

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  2
3  ٓۚ ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٰ ى  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ٱۡذََتَ

ةٓءِ إََِل  5 َٕ ةٓ۬ ٱلصَّ َٕ  إََِل  ٱلصَّ
ة۬ َٕ  إََِل  ٱلصَّ

ةٓءِ  َٕ  ََل ٝاٱلصَّ
ةٓءِ  َٕ  َل يٱلصَّ

: بتسهيل الهمزة األولى مع المد البزي
وىو المقدـ أو القصر؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ياًء مع القصر
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  5
ۥۖ  7 ُٙ ٌَ ۥۖ َخْۡ  َخَْ ُٙ  الالـ بإسكاف ٌَ
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9  َّٜ ُٙ َش َٰ َّٜ  ى ُٙ َش َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥى
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  9

ءَِوا   10
َ
  أ

َ
۬ ءَِّٗةأ

َ
۬ َوا  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

23  ُٙ ُٙ  وََصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََصَكَْۡجَٰ
حّٗ  24 َّٕ ِ ن

َ
  أ

َ
حّٗ ۫ىأ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٕ

 بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: ذِيِٙۦ ذِيِٙ  25
ةَٓء إََِل  27 َٕ ۡ ةَٓء  ٱل َٕ ۡ  الهمزة الثانية بتسهيل ََل ٝاٱل
27  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ

 
 سورة األحزاب(  33) 

 

4  َٰٓ  يـِٔ ٱلَّ
۬ٓ  ٱَّلَّ
۬  ٱَّلَّ
 ٓ  يٱَّلَّ

 ٓ  ءِ ٱَّلَّ

أما البزي: بحذؼ الياء التي بعد الهمزة، 
/ تسهيل الهمزة 1في الهمزة وجهاف:  لوف

مع التوسط أو القصر؛ وال يخفى أنو عند 
الوقف يكوف تسهيل الهمزة بالرـو مع 

/ إبدالها ياء ساكنة 2التوسط والقصر، 
 .مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

أمػا قنبل فقرأىا بهمزة مكسورة من غير و 
 مطلقاً ياء 

ُِرونَ  4  والهاء الظاء وتشديد ،التاء حبفت ُرونَ َّٛ َـّ تَ  دَُغَٰٛ
 لفاأل وحذؼ ،اموفتحه

ةمَ  13 ٌَ ةمَ َٔ  ُٔ  ح الميم األولىتفب ٌَ
َ٘ة 13 َ٘ةبِ  ُبُيَٜت  الباء بكسر ُيَٜت
ة 14 َٚ ٜۡ   ٓأَلدَ

َ
ةَِل َٚ ٜۡ  التي بعد الهمزة بحذؼ األلف دَ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  19
 السين بكسر ُجٜنَ صِ ََيۡ  ََيَۡصُجٜنَ  20
َٜةٌ  21 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  الهمزة بكسر ۡش
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23   ِٙ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦۖ َقَْۡيِٙ  َقَْۡي

وۡ  24
َ
 َشةَٓء أ

وۡ  َشة
َ
 أ
 ٓ وۡ  َشة

َ
 أ

 وۡ ٝاَشةَٓء 
ٓ َشةَٓء   وۡ ا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  وأالثانية 
َ٘ح   30 ِ َجّي َجيَّ  ٔ   الياء بفتح َ٘ح  ٔ 

وكسر  ،وحذؼ األلف بدؿ الياء،نوف ب ۡه َُٗغّكِ  يَُظََٰكۡه  30
 ىاتشديدمع العين 

 باءال بفتح ٱَّۡكَذاَب  ٱَّۡكَذاُب  30
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 إِنِ  نَِّصةٓ۬ٱّ نَِّصةٓءِ إِنِ ٱّ 32
 إِنِ  نَِّصة۬ٱّ

 نِ ٝانَِّصةٓءِ ٱّ
 ِٖ يٓ نَِّصةٓءِ ّٱ
 ِٖ ينَِّصةٓءِ ٱّ

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو القصر؛

أو  مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 
ومع اإلشباع فقط وذلك وصاًل،  القصر

 وقفاً 
 ؛ وترقيق الراء جليالقاؼ بكسر ۡرنَ َوًِ  َوًَۡرنَ  33
33  َّٖ  الباء بكسر َّٖ ُيٜدِسُ بِ  ُبُيٜدُِس

33  َٖ َٖ تَّ  َوََّلٓ  َوََّل َتَبَّۡص َٖ  َبَّۡص البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  َوََّل َتَبَّۡص
 المشبع في األلف التي قبلها

34  َّٖ َّٖ بِ  ُبُيٜدُِس  الباء بكسر ُيٜدُِس
ن يَُسٜنَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُسٜنَ دَ أ

ۡجِديِٙ  ۬  (ٔكةً ) َقَْۡيِٙ  37 ۡجِديِٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  ُٔ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦُٔ
37  ۖ ُٙ َٰ ُٙ  َتَۡشى َٰ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥۖ َتَۡشى
40  َٓ ِ  وََخةَت  التاء بكسر َٓ وََخةد
 لفظية واواً وصاًل: بإتباع ىاء الكناية  ۥَوَشّجُِعٜهُ  َوَشّجُِعٜهُ  42
 بدؿ الياء بعد الجيم ضمومةبهمزة م ئُ دُرۡصِ  دُرِِۡج  51

َل  52 ن َتَجدَّ
َ
ن تَّ  أ

َ
َل أ َل  َجدَّ ن َتَجدَّ

َ
 اإلخفاءالبزي: بتشديد التاء وصاًل؛ و  أ

 جلي
 بكسر الباء ُيَٜت بِ  ُبُيَٜت  53
53  ُٙ َٰ ُٙ  إَِٗى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥإَِٗى
َّٖ  َٔ وَۡس  53 ُٚ َّٖ وَصَ  ُْٜ ُٚ  حذؼ الهمزة ونقل حركتها للسينب ُْٜ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُتُۡىٜهُ  ُتُۡىٜهُ  54
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55  َّٖ ِٛ ِ َٰٗ َ٘ةٓءِ إِۡخَن ۡب
َ
 أ

َ٘ةٓ۬ ۡب
َ
 أ

 َّٖ ِٛ ِ َٰٗ  إِۡخَن
َ٘ة۬ ۡب

َ
 أ

 َّٖ ِٛ ِ َٰٗ  إِۡخَن

َ٘ةٓءِ  ۡب
َ
أ
َّٖ ٝا ِٛ ِ َٰٗ  ۡخَن

َ٘ةٓءِ  ۡب
َ
أ
َّٖ ـيٓ  ِٛ ِ َٰٗ  ۡخَن

لمد البزي: بتسهيل الهمزة األولى مع ا
وىو المقدـ أو القصر؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ياًء مع اإلشباع

55  َّٖ ِٛ ِ َٰد َخَن
َ
َ٘ةٓءِ أ ۡب

َ
َ٘ةٓءِ  أ ۡب

َ
ـَ أ َّٖ ي ِٛ ِ َٰد  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة َخَن

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  56
جِيّٗ  68 سِ  اََ  الباء بالثاء بدؿ ايّٗ ََ

 
 سورة سبأ(  34) 

 

3  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
5  َٖ َػَِٰضزِي َكضِّ  ُٔ ُٔ َٖ  وتشديد الجيم ،بحذؼ األلف زِي
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  6
 بإسكاف السين ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  9

9  َٕ  ةٓءِ  إِنَّ ٱلصَّ
 َٕ ۚٓٱلصَّ ٓ  إِنَّ  ة
 َٕ ۚٓٱلصَّ  إِنَّ  ة

 َٕ  نَّ ٝاةٓءِ  ٱلصَّ
 َٕ  َّٖ حٓ ةٓءِ  ٱلصَّ

البزي: بتسهيل الهمزة األولى مع المد 
وىو المقدـ أو القصر؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ياًء مع اإلشباع
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  12
12  ُٙ ُٙ  ُِٗذًۡ  ىاء الكناية واواً لفظية اعوصاًل: بإتب ۥُِٗذًۡ
َٜابِ  13 عۡۡلَ َٜابِ  ََ عۡۡلَ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦََ

 لَِصجَ  لَِصَجإ   15
َ
 لَِصجَ  أ

ۡ
البزي: بفتح الهمزة دوف تنوين، قنبل:  أ

 بإسكاف الهمزة

15  ِ٘ َُ ٓۡ َمۡص َصَٰ  ِٛ َٔ ُِ ِ٘ ُٓ  ۥِٛ
بفتح السين، وألف بعدىا، وكسر 

واواً  ميم الجمع وصاًل: بإتباعالكاؼ؛ و 
 لفظية

16  ٍِ ُز
ُ
زۡ  أ

ُ
 بإسكاف الكاؼ ٍِ أ
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، وألف وفتح الزاي بدؿ النوف،بياء  يَٰ َخَٰزَ يُ  َُٗخَٰزِيٓ  17
 بعدىا بدؿ الياء

ُىٜرَ  17 َُ ُىٜرُ  ٱّۡ َُ  بضم الراء ٱّۡ
 وتشديد العين ،األلف بحذؼ دۡ كِّ ثَ  َبَٰكِدۡ  19
َق  20  بتخفيف الداؿ َق َضدَ  َضدَّ
َجُكٜهُ  20  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُكٜهُ وَعتَّجَ  وَعتَّ
22  ْ ٜا ِِ ٱۡدُق ًُ  ُِ ًُ  ْ ٜا  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡدُق
30  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
ۡرَءانِ  31 ٌُ ۡرَءانِ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ٱّۡ
31  ٍِٙۗ ٍِۗٙ  يََديۡ  لفظية ياءً ىاء الكناية  بإتباعوصاًل:  ۦيََديۡ
38  َٖ َػَِٰضزِي كَ  ُٔ َٖ ضِّ ُٔ  وتشديد الجيم ،بحذؼ األلف زِي

40  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  ََيَُۡشُ ُٚ ميم  وصاًل: بإتباعبالنوف بدؿ الياء؛ و  ۥَُشُ
 الجمع واواً لفظية

ُٜل  40 ٌُ ُٜل جَ  َح  بالنوف بدؿ الياء ٌُ

َهَٰٓ  40
َ
ٓۡ أ  ُؤََّلٓءِ إِيَّةُز

َهَٰ 
َ
 ََّلٓ۬ؤُ أ
ٓۡ إِيَّ   ةُز

َهَٰ 
َ
 ََّل۬ؤُ أ

 ۡٓ  إِيَّةُز

َهَٰ 
َ
ُؤََّلٓءِ أ
ٓۡ ٝا  يَّةُز

َهَٰ 
َ
ََّلٓءِ ؤُ أ
ٓۡ ـيٓ   يَّةُز

البزي: بتسهيل الهمزة األولى مع المد 
وىو المقدـ أو القصر؛ قنبل: بتسهيل 

 الثانية أو إبدالها ياًء مع اإلشباع

ۡصرَِي إَِّلَّ  47
َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المدبإسكاف الياء؛ وال يخفى  إَِّلَّ  أ

 

 سورة فاطر(  35) 
 

ۚٓ إِنَّ  1 ۚٓ  يََشةُٓء   نَّ ٝايََشةُٓء
 ٓۚ  نَّ وِ يََشةُٓء

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

َخ  3 َٕ َخ  ِٗۡك َٕ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ِؗٗۡك
ُِذوهُ  6 ُِذوهُ  وَعتَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعتَّ
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 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََرَءاهُ  هُ وََرَءا 8

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  9
 األلف )باإلفراد(

9  ُٙ َجَٰ ٌۡ ُٙ  وَُص َجَٰ ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَُص
ّيِخ   9 يۡ  َّٔ  بتخفيف الياء مع إسكانها خ  َّٔ

 ىاء الكناية ياًء لفظية صاًل: بإتباعو  ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  10
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  12

َرآُء إََِل  15 ٌَ َرآُء  ٱُّۡى ٌَ   ََل ٝاٱُّۡى
َرآُء  ٌَ  َ  وِ ٱُّۡى

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

18  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  واً لفظيةىاء الكناية وا وصاًل: بإتباع ۥِٔ

ْۗ إِنَّ  28 ُؤا ْۗ  ٱُّۡكََْمَٰٓ ُؤا   نَّ ٝاٱُّۡكََْمَٰٓ
 ْۗ ُؤا  نَّ وِ ٱُّۡكََْمَٰٓ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

31  ٍِٙۗ ٍِۗٙ  يََديۡ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديۡ
ۖا  33  بتنوين كسر بدؿ الفتح َولُۡؤلُؤۖ   َولُۡؤلُؤّٗ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ يِٙ ذِ  37
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَذَكَْۡيِٙ  َذَكَْۡيِٙ  39
َ٘خ   40 ِ َ٘خ   ثَّي ِ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗثَّي
40  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ّٔ

ّيُِئ إَِّلَّ  43 ِ  ٱلصَّ ّي   َّلَّ ٝاُئ ٱلصَّ
ّيُِئ   َّلَّ وِ ٱلصَّ

وجهاف: بتسهيل الهمزة الثانية، أو إبدالها 
 واواً مكسورة

43 
ََّ٘خ   َّ٘خِ  ُش  لُِص

ََّ٘خ  (ٔكةً ) َّ٘خِ  ۬  ُؗش  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗلُِص
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45  ۡٓ ُٛ َصُْ
َ
ُٓ  َصةَٓء أ ُٛ َصُْ

َ
 ۥَصة أ
 ٓ ُٓ  َصة ُٛ َصُْ

َ
 ۥأ

ُٓ ٝاَصةَٓء  ُٛ  ۥَصُْ
ُٓ اَصةَٓء  ُٛ  ۥَصُْ

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 

وصاًل: ؛ و الثانية أو إبدالها ألفاً مع القصر
 ميم الجمع واواً لفظية بإتباع

 
 سورة يس(  36) 

 

ۡرَءانِ  2 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ َوٱّۡ
 السين بدؿ الصادقنبل: ب َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   4
5  َِ ُِ  دَنِي  بضم الالـ دَنِي
ا 9 اشُ  (ٔكةً ) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ

10  ۡٓ ُٛ َٗذۡرَت
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ُٛ ميم  وصاًل: بإتباعبتسهيل الهمزة الثانية؛ و  ۥَٗذۡرَت

 الجمع واواً لفظية
هُ  11 ۡ هُ  وَبََّشِ ۡ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَبََّشِ
ۡظَطيۡ  12

َ
ُٙ أ ُٙ  َجَٰ ۡظَطۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

نِٖ 19
َ
  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ٖ۫ىأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 22
ِذُ  23 تَّ

َ
ِذُ ٝاءَ  َءأ  بتسهيل الهمزة الثانية تَّ

ُ٘خ  25 َٔ ٓ َءا َ  إِّّنِ ُ٘خ  إِّّنِ َٔ  لياءبفتح ا َءا
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ة 32 َّٕ َّ َٕ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
33  ُٙ ۡ٘ ِٕ ُٙ  وَ ۡ٘ ِٕ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَ
 بكسر العين ُيٜنِ ٱّۡكِ  ٱُّۡكُيٜنِ  34
35  ُٙ َِْٕۡذ ُٙ  َق َِْٕۡذ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَق
رَ  39 َٕ ٌَ رُ  َوٱّۡ َٕ ٌَ  بضم الراء َوٱّۡ
رۡ  39 ُٙ ًَدَّ ُٙ  َنَٰ ۡرَنَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥًَدَّ
ٜنَ  49 ُٕ ٜنَ َُيَ  َُيِّطِ ُٕ  بفتح الخاء ّطِ
ۡرًَِدَٗة ۬ۗ 52 ۗ  َهََٰذا َّٔ ۡرًَِدَٗة  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا َّٔ
55   ِ  بإسكاف الغين ِ  ُشنۡ  ُشُن
ِن ٱۡخُجُدوِن   61

َ
نُ  َوأ

َ
 ساكنين بالضمتخلص من التقاء ال ٱۡخُجُدوِن   َوأ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  61
 بضم الجيم والباء، وتخفيف الالـ َلّٗ جُ صُ  ِصجَِّلّٗ  62
َسََٰط  66 َسََٰط  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ٱلّطِ   ٱلّطِ
ِۡرهُ  68 ّٕ َك ِۡرهُ  ج  ّٕ َك  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥج 

68  ُِّ َ٘ ُٙ ُج ُٙ ُُ َ٘ٗ  ۡص  ۥۡص
وضم  ،وإسكاف الثانية ،بفتح النوف األولى

؛ جلي اإلخفاءمع تخفيفها؛ و الكاؼ 
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٞ َوًُرَ  َوًُۡرَءانٞ  69
77  ُٙ َجَٰ ٌۡ ُٙ  َخَْ َجَٰ ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخَْ
80  ِٔ ُٙ ۡ٘  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 83
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 سورة الصافات(  37) 
 

َ٘حٍ  6 َ٘حِ  ثِزِي  بالكسر دوف تنوين ثِزِي
ُكٜنَ  8 َّٕ  وتخفيف الميم ،بإسكاف السين ُكٜنَ َٕ َّلَّ يَصۡ  َّلَّ يَصَّ

ءِوَ  16
َ
ءَِّٗة ا  أ

َ
۬ أ

َ
۬ َوا  أ

َ
 )فيهما( بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

َ٘ة 16 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  23

ونَ  25 َ٘ةََصُ ونَ تَّ  ََّلٓ  ََّل َت ونَ  َ٘ةََصُ َ٘ةََصُ البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  ََّل َت
 بلهاالمشبع في األلف التي ق

َّ٘ة 36 ِ ن
َ
  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّ٘ةـ۫ىأ

ۡخَِْطيَ  40 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
52  ٍَ ءَِّٗ

َ
۬ أ

َ
ٍَ أ  بتسهيل الهمزة الثانية َّٗ

ءَِوا   53
َ
ءَِّٗة أ

َ
۬ أ

َ
۬ َوا  أ

َ
 )فيهما( بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

َ٘ة 53 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََرَءاهُ  َءاهُ وَرَ  55
ۡخَِْطيَ  74 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
76  ُٙ ُٙ  َوجَنَّۡيَجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوجَنَّۡيَجَٰ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  78
بِيِٙ  85

َ
  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦبِيِٙ ِِل

نِۡىَكً  86
َ
  أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ۡىَكً ـ۫ىأ

90  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  94
ٜهُ  97 ٌُ ّۡ

َ
ٜهُ  وَأ ٌُ ّۡ

َ
 ء الكناية واواً لفظيةىا وصاًل: بإتباع ۥوَأ

101  ُٙ َنَٰ ۡ ُٙ  وَبََشَّ َنَٰ ۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَبََشَّ
َُٰجَِنَّ  102 َُٰجَِنِّ  َ   األخيرة بكسر الياء َ 
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102 
َرىَٰ  

َ
ٓ أ   إِّّنِ

 ٍَ ۡوََبُ
َ
ٓ أ ّّنِ

َ
َ  أ َرىَٰ   إِّّنِ

َ
َ  أ ّّنِ

َ
ٍَ  أ ۡوََبُ

َ
 )فيهما(ياء البفتح  أ

ثَخِ  102
َ
أ َٰٓ َ  َٰ ثَخِ َ 

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗأ

104  ُٙ ُٙ  َوَنََٰديَۡجَٰ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَوَنََٰديَۡجَٰ
107  ُٙ ُٙ  َووََديَۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَووََديَۡجَٰ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  108
112  ۡ ُٙ َوبََشَّ ُٙ  َنَٰ َنَٰ ۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوبََشَّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  113
َسََٰط  118 َسََٰط  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ٱلّطِ   ٱلّطِ
126  َ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ
ٓۡ َوَربَّ  126 ٓۡ َوَرب  َرب   َربَُّس  بضم الباء )فيهما( ُس
ثُٜهُ  127 ذَّ َُ ثُٜهُ  وَ ذَّ َُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَ
ۡخَِْطيَ  128 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  129
134  ُٙ ُٙ  جَنَّۡيَجَٰ  الكناية واواً لفظيةىاء  وصاًل: بإتباع ۥجَنَّۡيَجَٰ
145  ُٙ ََ٘جۡذَنَٰ ُٙ  َذ ََ٘جۡذَنَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  146
147  ُٙ رَۡشَْۡجَٰ

َ
ُٙ  َوأ رَۡشَْۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوأ

ُرونَ  155 ََّ رُ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ونَ ََّ
ۡخَِْطيَ  160 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  162
ۡخَِْطيَ  169 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل

 

 سورة ص(  38) 
 

ۡرَءانِ  1 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  ا للراءبحذؼ الهمزة ونقل حركته انِ َوٱّۡ



 الثالث والعشرين الجزءفرش                                                                    الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 181      

 

 

ََّلَت  3 ََّلَت  وَّ  ، يقف عليها بالتاء]مستثنى[ وَّ
ُءٗزَِل  8

َ
۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ٗزَِل أ

حِ   َٔ ۡل  13 َُ ۚٓ يۡ ّ َ  ۡي َح بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء؛  َُ
 وال يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

ُؤََّلٓءِ إَِّلَّ  15  إَِّلَّ  ُؤََّلَٓ۬هَٰ  َهَٰٓ
 إَِّلَّ  َهَُٰؤََّل۬

 َّلَّ ٝاُؤََّلٓءِ َهَٰ 
 َلَّ يٓ ُؤََّلٓءِ َهَٰ 

 مدمع الالهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو القصر؛

 مع اإلشباع ياءً إبدالها  أوالثانية 
َسَٰطِ  22 َسَٰطِ  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ٱلّطِ   ٱلّطِ
 بإسكاف الياء َجۡكَضحٞ  َوِ   َوِ َ َجۡكَضحٞ  23
24  ُٙ َٰ ُٙ  َذَذجَّ َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذَذجَّ
29  ُٙ َٗزَّۡجَٰ

َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  31
ۡظَجۡجُخ  32

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ۡظَجۡجُخ  إِّّنِ

َ
 ياءالبفتح  أ

ٜقِ  33 ٜقِ  ثِعلص   قِ ؤۡ ثِعلص   ثِعلص 
 قِ ۥؤُ ثِعلص  

بدؿ الواو بهمزة ساكنة  : وجهاف/قنبل
بهمزة مضمومة  ولو أيضاً  وىو المقدـ،

 )ومد البدؿ جلي( بعد السين وبعدىا واو
ۡظ  ٤١وََقَذاٍب  41 َُ ۡظ  ٤١ ە  وََقَذابِ  ٱۡر َُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱۡر
44  ُٙ ُٙ  وََصۡدَنَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية : بإتباعوصالً  ۥوََصۡدَنَٰ

45  ٓ وحذؼ  ،وإسكاف الباء ،بفتح العين َدَٗةجۡ خَ  ِقَبََٰدَٗة
 (؛ وال تخفى القلقلةاإلفراداأللف )ب

َٜقُدونَ  53  بالياء بدؿ التاء َٜقُدونَ يُ  دُ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََْۡيُذوًُٜهُ  وََْۡيُذوًُٜهُ  57
ةقٞ  57  بتخفيف السين ةقٞ وََمصَ  وََمصَّ
ٜهُ  60 ُٕ ُذ ۡٔ ٜهُ  ًَدَّ ُٕ ُذ ۡٔ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥًَدَّ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَزِۡدهُ  وَزِۡدهُ  61
68  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
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69  ٖۡ ِٔ ٖۡ  َِل  َِلَ   بإسكاف الياء ِٔ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  72
76  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
ۡخَِْطيَ  83 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
 القاؼ بفتح وَعۡحَيَّ  وَعۡحَي   84
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  86

 
 سورة الزمر(  39) 

 

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  3
7  ُٙ ُٙ  يَۡرَع  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَۡرَع
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  (ٔكةً ) إَِِلِۡٙ  8
8  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
8  َِّ ُِغ َ  ِّلِ َِّ ِّلِ  بفتح الياء ِغ
9  ٖۡ َّٔ َٔ  أَ

َ
 بتخفيف الميم ٖۡ أ

َخةُف  13
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 ياءالبفتح  أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  19
21  ُٙ َٰ ى ُٙ  َذََتَ َٰ ى  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذََتَ
23  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
ةدٍ  23 َٚ  ٖۡ ةدِ  ِٔ َٚ  ٖۡ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦِٔ
ۡرَءانِ  27 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 28
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  29
ة 29 ّٕٗ ةِْ َسَٰ  َشَْ  وكسر الالـ ،بألف بعد السين ّٕٗ
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ةد   36 َٚ  ٖۡ ةدِ  ِٔ َٚ  ٖۡ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  38

40 
تِيِٙ  

ۡ
 ُُيۡزِيِٙ   يَأ

تِيِٙ  َقَْۡيِٙ 
ۡ
 كناية ياًء لفظيةىاء ال وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  ۬  ۦُُيۡزِيِٙ  ۬  ۦيَأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  44
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  46
49  ُٙ َّۡجَٰ َّٜ ُٙ  َخ َّۡجَٰ َّٜ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
64  ٓ ُمُرٓوّنِ

ۡ
َ  دَأ ُمُرٓوّنِ

ۡ
 بفتح الياء دَأ

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  68
ِّ  وُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  َعۡخ وُذ
ِّ و وُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ وُذ

 
 غافر سورة(  40) 

 

5  ۖ ُخُذوهُ
ۡ
ُخُذوهُ  ِِلَأ

ۡ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ِِلَأ

ُخ  6 َٕ ِ ُخ  ََك َٕ ِ  هاء بدؿ تاء المؤنثوقفاً: بال ََؗك

ُِل  13 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل َوُينِ  َوُيَنّ
 جلي

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱِلَََّلقِ  ٱِلَََّلقِ  15
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَواق   َواق   21
ٓ  َوُروِنٓ   26 َ  ۬  َوُروِنَ  إِّّنِ  (فيهمػا)بفتح الياء  إِّّنِ
ن 26

َ
ۡو أ

َ
نوَ  أ

َ
 بحذؼ الهمزة األولى، وفتح الواو أ

ِٛرَ  26 ـۡ َٛ حَ  ُح  بفتح الياء والهاء رَ ـۡ
 بضم الداؿ ٱَّۡىَصةدُ  ٱَّۡىَصةدَ  26
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَكَْۡيِٙ ذَ  َكَْۡيِٙ ذَ  28
َخةُف  30

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

َخةُف  32
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ خَ  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء ةُف أ

َ٘ةدِ  32 َ٘ةدِ  ٱِلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء ۦٱِلَّ
ةد   33 َٚ  ٖۡ ةد   ِٔ َٚ  ٖۡ  : بإثبات ياءوقفاً  ۦِٔ
ثُْۡلُ  36

َ
ٓ أ َ  ََّّكّلِ ثُْۡلُ  ََّّكّلِ

َ
 بفتح الياء أ

ِْفَ  37 ؼَّ
َ
ِْفُ  وَأ ؼَّ

َ
 بضم العين وَأ

 بفتح الصاد دَّ َوَض  َوُضدَّ  37
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱدَّجُِكٜنِ  ٱدَّجُِكٜنِ  38
 وفتح الخاء ،بضم الياء ُْٜنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخُْٜنَ  40
ةَِلٓ  41 ةَِلَ  َٔ  بفتح الياء َٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  43
46  ْ ٜٓا ۡدِخُْ

َ
ْ ُْٜۡدخُ ٱ أ  وضم الخاء بدؿ القطع، وصل بهمزة ا

 دؿ الياءبالتاء ب َ٘ىفُ دَ  يََ٘ىفُ  52
ِنِيِٙ   56 ِنِيِٙ   ثَِبَْٰ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦثَِبَْٰ
ُرونَ  58 ََّ ُرونَ حَ  َتَذَذ ََّ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذ
 بفتح الياء ٱۡدُقِٜنَ  ٱۡدُقِٜنٓ  60
 وفتح الخاء ،بضم الياء ُْٜنَ ۡدخَ َشيُ  َشَيۡدُخُْٜنَ  60
 اع ىاء الكناية ياًء لفظيةوصاًل: بإتب ذِيِٙۦ ذِيِٙ  61
ٜهُ  65  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥوَعۡدُقٜهُ  وَعۡدُق
67  ٓۚ ة ٜخّٗ ةۚٓ شِ  ُشُي ٜخّٗ  بكسر الشين ُي

ۡمرُ  78
َ
ٓ  َصةَٓء أ ۡمرُ  َصة

َ
  أ
 ٓ ۡمرُ  َصة

َ
 أ

 ۡمرُ ٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمرُ ا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلبلقن وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 
ََّ٘خ  85 ََّ٘خ  ُش  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ُؗش
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 سورة فصمت(  41) 
 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 3
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  5
 ىاء الكناية ياًء لفظية بإتباعوصاًل:  ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  6
6  ۗ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥۗ َوٱۡشَذۡنىُِروهُ  َوٱۡشَذۡنىُِروهُ

9  ۡٓ َُّ٘س ِ ن
َ
  أ

َ
ُٓ ـ۫ىأ ميم  وصاًل: بإتباع؛ و بتسهيل الهمزة الثانية ۥَُّ٘س

 الجمع واواً لفظية
َِصةت   16 ۡ  َنَّ  بإسكاف الحاء َصةت  َنَّ
21  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 21
ۡرَءانِ  26 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  26
ۡقَدآءِ  28

َ
ٓ وَ َصَزآُء  َصَزآُء أ  بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة ءِ ۡقَدا

رَِٗة 29
َ
رۡ  أ

َ
 بإسكاف الراء؛ وال يخفى تفخيمها َٗةأ

َٗة 29 َعَلَّ
َ
ِٖ أ يۡ

َ ِّٖ  ٱَّلَّ يۡ َ َٗة ٱَّلَّ َعَلَّ
َ
مع  )الذين( بتشديد النوفمطلقًا:  أ

 القصر وأالتوسط  وأ شباعاإل
 فظيةىاء الكناية واواً ل وصاًل: بإتباع ۥإِيَّةهُ  إِيَّةهُ  37
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  42
44  ُٙ ُٙ  َصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصَكَْۡجَٰ
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 44
 -كحفص-بتسهيل الهمزة الثانية  ۡقَضِنّٞ ٝاءَ  ۡقَضِنّٞ ٝاءَ  44
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   45
45  ِّٔ ُٙ ۡ٘  ِّٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
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 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  47

َسَٰت   47 َٕ رَ  :وضَلً  َث َٕ   ت  َث
رَ  :وًىةً  َٕ  ؗت  َث

وقفاً: بالهاء و  (؛باإلفراد) بحذؼ األلف
 بدؿ تاء المؤنث

ََكٓءِي 47 ََكٓءِيَ  َُشَ  بفتح الياء َُشَ
50   ُٙ َوًَۡجَٰ

َ
ُٙ  أ ۡذ ُٙ  َمصَّ َوًَۡجَٰ

َ
ُٙ  ۬  ۥأ ۡذ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَمصَّ

 
 سورة الشورى(  42) 

 

 بدؿ الياء وبعدىا ألف ،بفتح الحاء يَُٜحَٰ  يُِٜحٓ  3
 نقل حركتها للراءبحذؼ الهمزة و  اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 7
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   7

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِإَوَِلِۡٙ  ۬  ۦَقَْۡيِٙ  ۬  ۦذِيِٙ  ِإَوَِلِۡٙ  َقَْۡيِٙ   ۬  ذِيِٙ  10
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   11
 : بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظيةوصالً  ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   13
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  (ٔكةً ) إَِِلِۡٙ  13
14  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ

23  ُ  وتخفيف ،بفتح الياء وإسكاف الباء َُشُ بۡ يَ  يُبََّشِ
 ؛ وال تخفى القلقلةمع ضمها الشين

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  23
 بدؿ التاء بالياء ۡىَكُْٜنَ حَ  َتۡىَكُْٜنَ  25

ُِل  27 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ۥ 27 ُٙ ۚٓ إَِّٗ ۚٓ  يََشةُٓء ۥٝايََشةُٓء ُٙ َّٗ  
 ٓۚ ۥوِ يََشةُٓء ُٙ َّٗ 

 اإبداله أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 
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ُِل  28 بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  ُل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ارِ  32 َٜ ارِ  ٱۡۡلَ َٜ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱۡۡلَ

ة 49  يََشةُٓء إَِنَٰسّٗ
ةٝايََشةُٓء    َنَٰسّٗ
ةوِ يََشةُٓء   َنَٰسّٗ

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

51  ٓۚ ۥ يََشةُٓء ُٙ  إَِّٗ
 ٓۚ ۥٝايََشةُٓء ُٙ َّٗ  
 ٓۚ ۥوِ يََشةُٓء ُٙ َّٗ 

 إبدالها أو الثانية، الهمزة بتسهيل: وجهاف
 مكسورة واواً 

52  ُٙ ُٙ  َصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصَكَْۡجَٰ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   52
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  53

 
 سورة الزخرف(  43) 

 

3  ُٙ ُٙ  َصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصَكَْۡجَٰ
َٰ  ًُۡرَٰءًٗة 3  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ًٗةًَُس

ا 10 دّٗ ۡٛ اَهَٰ ِٔ  َم  وألف بعدىا ،وفتح الهاء ،بكسر الميم دّٗ
 لكناية ياًء لفظيةىاء ا وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  13

18  ْ ُؤا ْ شَ نۡ يَ  يُنَشَّ وتخفيف  ،وإسكاف النوف ،بفتح الياء ُؤا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

وحذؼ األلف،  بدؿ الباء، بنوف ساكنة دَ ٘قِ  ِقَبَٰدُ  19
 جلي اإلخفاءو ، وفتح الداؿ

24  َِ َٰ بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف  ِۡ ًُ  َق
 الالـ

 ىاء الكناية ياًء لفظية : بإتباعوصالً  ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  24
بِيِٙ  26

َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِِل

ۡرَءانُ  31 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
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 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗورَۡسَُخ  ۬  ؗرَۡسََخ  َورَۡسَُخ  رَۡسََخ   32

33  ۡٓ ِٛ ِ ُٓ ُيِٜۡلِ  ِۡلُُيٜد ِٛ ِ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بكسر الباء ۥد
 واواً لفظية

ة 33 ىّٗ ٌُ ةٌۡ شَ  ُش ، وال تخفى وإسكاف القاؼ ،بفتح السين ىّٗ
 القلقلة

34  ۡٓ ِٛ ِ ُٓ َوِۡلِ  َوِۡلُُيٜد ِٛ ِ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بكسر الباء ۥُيٜد
 واواً لفظية

ة 35 َّٕ َ َٕ  ل َ  بتخفيف الميم ةل
 بكسر السين ُجٜنَ َيۡعصِ وَ  َوَيۡعَصُجٜنَ  37
 بألف بعد الهمزة َصةَٰٓءَٗة َصةَٓءَٗة 38
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   43
ِۡ  ِۡ  َٔ َوۡس  45  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين َوَش
وَََل  51

َ
ۚٓ  َُتَِۡتٓ  أ وَََل  َُتَِۡتَ

َ
وَََل  َُتَِۡت   أ

َ
 فتح الياء: بالبزي أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَْۡيِٙ قَ  َقَْۡيِٙ  53
53  ٞ ۡشَِٜرة

َ
َسَٰ  أ

َ
ٞ أ  وألف بعدىا ،بفتح السين َِٜرة

54  ٓۚ َؼةُقٜهُ
َ
َؼةُقٜهُ  وَأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَأ

57  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
َ٘ة 58 ُذ َٛ ِ َٰل

َ
َ٘  ٝاءَ  َءأ ُذ َٛ ِ  بتسهيل الهمزة الثانية ةَٰ۬ل

ُبٜهُ  58 ُبٜهُ  َۡضَ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَۡضَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  59
59  ُٙ ُٙ  وََصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََصَكَْۡجَٰ
 بدؿ الصاد لسينبا :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  61
63   ِٙ  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦۖ  ذِي
64  ٓۚ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَعۡخُجُدوهُ  وَعۡخُجُدوهُ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  64
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ِٛيِٙ  71 ة تَۡشَذ ة تَۡشَذِو  َٔ ؼ بحذؼ ىاء الضمير؛ وال يخفى حذ َٔ
 الياء وصالً اللتقاء الساكنين

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  75
 بكسر السين ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  80

84  ٞ َٰٙ ةٓءِ إَِل َٕ ةٓ۬ ٱلصَّ َٕ ٞ  ٱلصَّ َٰٙ  إَِل
ة۬ َٕ ٞ  ٱلصَّ َٰٙ  إَِل

ةٓءِ  َٕ ٞ ٝاٱلصَّ َٰٙ  َل
ةٓءِ  َٕ ٞ يٱلصَّ َٰٙ  َل

 مدلمع االهمزة األولى  : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلوىو المقدـ أو القصر؛ قنبل

 القصرمع  ياءً إبدالها  أوالثانية 
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 85
 بالياء بدؿ التاء رَۡصُكٜنَ يُ  دُرَۡصُكٜنَ  85

 وصاًل: بإتباعو  ؛وضم الهاء ،بفتح الالـ ۥُٙ َورِيَْ  َورِيِِْٙۦ 88
 واواً لفظيةىاء الكناية 

 

 سورة الدخان(  44) 
 

3  ُٙ َٗزَّۡجَٰ
َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

 بضم الباء َرب   َرّبِ  7
14  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
19  ٓ َ  إِّّنِ  بفتح الياء إِّّنِ
ۡسِ  23

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل وَعۡسِ  وَأ

 العين بكسر ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   25
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  33
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗشَضَرَت  َشَضَرَت  43
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُخُذوهُ  ُخُذوهُ  47

ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع؛ و بضم التاء ۥُْٜهُ وَعۡخذُ  وَعۡقذُِْٜهُ  47
 واواً لفظية

 العين بكسر ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   52
58  ُٙ َنَٰ ۡ ُٙ  يَسَّ َنَٰ ۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَسَّ
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 سورة الجاثية(  45) 

 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  8
هُ  8 ۡ هُ  وَبََّشِ ۡ  كناية واواً لفظيةىاء ال وصاًل: بإتباع ۥوَبََّشِ
ُزًواۚٓ  9 زُ  ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٚ

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  12
13  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ِ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥّٔ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  17
آءّٗ  21 َٜ آءٞ  َش َٜ  لفتحبدؿ ا بتنوين ضم َش
23  ُٙ َٰ ى َٜ َٚ  ُٙ َٰ ى َٜ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَٚ
ِديِٙ  23 ۡٛ ِديِٙ  َح ۡٛ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَح
ُرونَ  23 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  26
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
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 سورة األحقاف(  46) 
 

8  ۖ ُٙ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٰ ى  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ ٱۡذََتَ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   8

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۚۦٓ إَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ   11
ُِ٘ذرَ  12 ُ  ِّلِ ُِ٘ذرَ  ِ٘ذرَ ِّلِ  بالتاء بدؿ الياء البزي: ِّلِ
يِۡٙ  15 َِٰلَ يِۡٙ  ثَِن َِٰلَ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦثَِن

15  ۖ ً٘ة ۖ ظُ  إِۡظَصَٰ ً٘ة وإسكاف  ،وضم الحاء ،بحذؼ الهمزة ۡص
 ، وحذؼ األلفالسين

15 
  ُٙ ُٙ  َسََْۡذ  ۬  َوَوَعَكۡذ

 ُٙ َٰ  دَۡرَعى
 ُٙ ُٙ  ۬  ۥَسََْۡذ  ۬  ۥَوَوَعَكۡذ

 ُٙ َٰ  ۥدَۡرَعى
 ىاء الكناية واواً لفظية تباعوصاًل: بإ

ة 15 ّٚٗ ۡر ةََ  (ٔكةً ) َُ ّٚٗ  بفتح الكاؼ ۡر
نۡ  15

َ
ۡوزِۡقِِنٓ أ

َ
ۡوزِۡقِِنَ  أ

َ
نۡ  أ

َ
ۡوزِۡقِِن  أ

َ
نۡ  أ

َ
 الياء فتح: بالبزي أ

16   ُِ جَّ ٌَ ُِ  حُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذ جَّ ٌَ  (فيهما)بياء مضمومة  َذَضةَوزُ يُ وَ  َذ
16  َٖ ۡظَص

َ
ُٖ  أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

يِۡٙ  17 َِٰلَ يِۡٙ  َِّن َِٰلَ  ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَِّن
ّف   17

ُ
فَّ  أ

ُ
 وفتح الفاء ،بحذؼ التنوين أ

دَكَِداِِِٗنٓ  17
َ
دَكَِداِِِٗنَ  أ

َ
 بفتح الياء أ

20  ۡٓ ۡجُذ َٚ ۡو
َ
ُٓ ٝاءَ  أ ۡجُذ َٚ  ۥۡو

وبتسهيل الهمزة  ،ىمزة استفهاـ بزيادة
مع واواً ميم الج وصاًل: بإتباع؛ و الثانية

 لفظية
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  21
َخةُف  21

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

23  ٓ ُِِّنِ َٰ َ  َوَل ُِِّنِ َٰ ُِِّنِ  َوَل َٰ  فتح الياء: بالبزي َوَل
ۡوهُ  24

َ
ۡوهُ  َرأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَرأ

 بدؿ الياءبتاء مفتوحة  َرىَٰ دَ ََّل  ََّل يَُرىَٰٓ  25



 السادس والعشرين فرش الجزء                                                                  الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 191      

 

 

25  ٓۚ ۡٓ ُٛ ُ٘ ُِ َصَٰ َٔ  َ٘ ُِ َصَٰ َٔ ُٓ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و نوفال بفتح ۚۥٓ ُٛ
 واواً لفظية

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  26
ۡرَءانَ  29 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
وهُ  29 وهُ  َظَُضُ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَظَُضُ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  30

32  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۚٓ أ ۡوِِلَةُٓء

َ
 أ

ٓۚ ٓ ۡوِِلَة
َ
 أ

 ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
۬   أ

ٓۚ ۡوِِلَة
َ
 أ

 ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
 أ

 ٓۚ ۡوِِلَةُٓء
َ
أ
ٍَ ٝا ِ ه ۬   ْوَلَٰٓ

 ٓۚ ۡوِِلَةُٓء
َ
أ
ٍَ و ِ ه  ْوَلَٰٓ

 مدمع الزة األولى الهم : بتسهيلالبزي
 : بتسهيلوىو المقدـ أو القصر؛ قنبل

 قصرمع ال واواً إبدالها  أوالثانية 

 
 سورة محمد (  47) 

 

4  ْ ٜا َٰ  ًُذُِْ ْ ذَ ـَق ٜا  وألف بينهما ،بفتح القاؼ والتاء ُْ

يِّٖ 13
َ
ِ َوكَ  َوَكأ  ٖٓان

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، بألف بعد الكاؼ
بدؿ الياء، وال يخفى المد  مكسورة

 متصلال
15   ٖ   َءاِش

َ
ٖ  أ  بحذؼ األلف ِش

18  ٓۚ ة َٛ اُؼ َۡشَ
َ
ۚٓ  َصة َصةَٓء أ ة َٛ اُؼ َۡشَ

َ
 أ
 ٓ ۚٓ  َصة ة َٛ اُؼ َۡشَ

َ
 أ

َصةَٓء 
ۚٓ ٝا ة َٛ اُؼ  َۡشَ

َصةَٓء 
 ٓ ۚٓ ا ة َٛ اُؼ  َۡشَ

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  20
ۡرَءانَ  24 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

26  ۡٓ ُٚ اَر   إِۡسَ
َ
ُٓ أ ُٚ اَر ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بفتح الهمزة ۥۡسَ

 واواً لفظية
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38  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ َٚ  ۥأ ُٗذ

َ
وصاًل:  ؛ وابن كثيرحذؼ األلف: بقنبل ۥأ

 ميم الجمع واواً لفظية بإتباع
 

 سورة الفتح(  48) 

 

ة 2 ة ِضَسَٰؼّٗ ةِض   ِضَسَٰؼّٗ  قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰؼّٗ

ٜۡءِ   6  ءِ  ٜٓ َدآنَِرةُ ٱلص   َدآنَِرةُ ٱلصَّ
؛ وال يخفى أف الواو تصبح بضم السين

 مدية وفيها مد متصل
9  ْ ُٜ٘ا ِٔ ُۡؤ ُ  ِّلِ ْ ِّلِ ُٜ٘ا ِٔ  لتاءبالياء بدؿ ا ۡؤ

9 
ۚٓ  َوُتَكّزُِروهُ   ًَُِّٜروهُ  ۬  َودُ

 َوتَُصّجُِعٜهُ 
 ۬  ۚۥٓ ًَُِّٜروهُ يُ وَ ۬   ۥَكّزُِروهُ يُ وَ 

ُ وَ   ۥَصّجُِعٜهُ ي
 وصاًل: بإتباع؛ و )فيهم( بالياء بدؿ التاء

 ىاء الكناية واواً لفظية

10  َ ُٙ ٱَّللَّ َ  َقَْۡيِٙ  َقَْۡي ؛ وترقيق الـ لفظ )عليو( كسر الهاءب ٱَّللَّ
 ليج الجاللة

 وصالً: بإتباعو  ؛األولى بدؿ الياء بالنوف ۦۡؤتِيِٙ ُ٘ وَصَ  وََصُيۡؤتِيِٙ  10
 ىاء الكناية ياًء لفظية

17  ُٙ ُٙ  ۬  يُۡدِخْۡ ثۡ ُٙ  ُحَكّذِ ُٙ  ۬  ۥيُۡدِخْۡ ثۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُحَكّذِ
ة 20 ة ِضَسَٰؼّٗ ةِض   ِضَسَٰؼّٗ  قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰؼّٗ
ۥ َٔ َشۡط  29 ۥـَٔ َشؽَ  ُٙ  بفتح الطاء ُٙ

ًِِٜٙۦ 29 ًِِٜٙۦ ُش  ًِِٙۦؤۡ شُ  ُش
 ۥًِِٙۦؤُ شُ 

بدؿ الواو بهمزة ساكنة  : وجهاف/قنبل
بهمزة مضمومة  ولو أيضاً  وىو المقدـ،

 )ومد البدؿ جلي( بعد السين وبعدىا واو
 

 سورة الحجرات(  49) 
 

َء إََِلَٰٓ  9 َء  دَِِفٓ  يةبتسهيل الهمزة الثان ََلَٰ ٝادَِِفٓ

11  ْ َ٘ةثَُزوا ْ تَّ  َوََّلٓ  َوََّل َت ْ َوََّل تَ  َ٘ةثَُزوا البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  َ٘ةثَُزوا
 المشبع في األلف التي قبلها
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12  ْ ٜا ُص َ  َوََّل َتَصَّ ْ َوََّلٓ تَّ ٜا ُص ْ  صَّ ٜا ُص البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  َوََّل َتَصَّ
 المشبع في األلف التي قبلها

ِخيِٙ  12
َ
ِخيِٙ  أ

َ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦأ

12  ٓۚ ٜهُ ُٕ ُذ ۡٚ رِ
َُ ٜهُ  وَ ُٕ ُذ ۡٚ رِ

َُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ وَ
13  ْٓۚ ٜٓا ْۚٓ َكةَروُِِٜلَّ  ِِلََكةَروُ ْۚٓ ِِلََكةَروُٜ ا  البزي: بتشديد التاء ا
ُْٜنَ  18 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك

 
 سورة ق(  50) 

 

ۡرَءانِ  1 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ َوٱّۡ
3  

َ
۬ َواءِ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َواأ

َ٘ة 3 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  16
يِۡٙ  18 يِۡٙ  َلَ  فظيةىاء الكناية ياًء ل وصاًل: بإتباع ۦَلَ
19  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
ٌَِّۡيةهُ  26

َ
ٌَِّۡيةهُ  وَأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

َٜقُدونَ  32  بالياء بدؿ التاء َٜقُدونَ يُ  دُ
ِ٘يٍت  33 ة ٣٣ٔ  َٚ ِ٘يتِ  ٱۡدُخُْٜ ة ٣٣ ە  ٔ  َٚ  الضمتخلص من التقاء الساكنين ب ٱۡدُخُْٜ
40  ُٙ ُٙ  وََصّجِۡع  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََصّجِۡع
ۡدَبَٰرَ  40

َ
 بكسر الهمزة ۡدَبَٰرَ ِإَو َوأ

َ٘ةدِ  41 َ٘ةدِ  ُح َ٘ةدِۦ۬   ُح  ت ياء بخلف عنواثبوقفاً: بإ ُح
َ٘ةدِ  41 ُٕ ۡ َ٘ةدِۦ ٱل ُٕ ۡ  ت ياءاثبمطلقًا: بإ ٱل
يُ  44 ٌَّ يُ تَشَّ  تََش  بتشديد الشين ٌَّ
ۡرَءانِ  45 ٌُ رَ  ثِعّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ثِعّۡ
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 سورة الذاريات(  51) 

 

9  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 بكسر العين ُيٜنٍ وَخِ  وَُخُيٜنٍ  15
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  25
وهُ  28 ُ ُ  َوبََشَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوهُ َوبََشَّ
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38  ُٙ رَۡشَْۡجَٰ

َ
ُٙ  أ رَۡشَْۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

40  ُٙ َخۡذَنَٰ
َ
ُٙ  وَأ َخۡذَنَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَأ

 ياًء لفظيةىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  42
42  ُٙ ُٙ  َصَكَْۡذ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصَكَْۡذ
ُرونَ  49 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
50  ِّٔ ُٙ ۡ٘  ِّٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ
51  ِّٔ ُٙ ۡ٘  ِّٔ ُٙ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥ٘ۡ

 
 رسورة الطو (  52) 

 

21 ُٓٛ َِلَۡجَٰ
َ
ِِلۡ  أ

َ
ُٓ أ ُٛ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بكسر الالـ ۥَجَٰ

 واواً لفظية
َٜ  َّۡنٜٞ  23  بفتح الواو دوف تنوين َّۡن
23  ٞٓ ثِي

ۡ
َٓ  دَأ ثِي

ۡ
 بفتح الميم دوف تنوين دَأ

28  ۖ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۖ َٗۡدُقٜهُ  َٗۡدُقٜهُ
ِخ  29 َٕ َٕخِ  ثِِ٘ۡك  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗثِِ٘ۡك
طَۜۡيِؽُرونَ  37 ُٕ ۡ َطۡيِؽُرونَ  ٱل ُٕ ۡ طَ   ٱل ُٕ ۡ  فقط بالسين :وقنبل ،بالصاد فقط :البزي ۡيِؽُرونَ ٱل
38   ِٙ  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦۖ  ذِي
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  45
ٜنَ  45 ٌُ ٜنَ ۡط يَ  يُۡطَك ٌُ  بفتح الياء َك
49  ُٙ ُٙ  وََصّجِۡع  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََصّجِۡع

 
   سورة النجم(  53) 

 

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥرََءاهُ  رََءاهُ  13



 السابع والعشرين فرش الجزء                                                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 196      

 

 

ََٰخ  19 ََٰخ  ٱّلَّ  ، يقف عليها بالتاء]مستثنى[ ٱّلَّ

ةَ  20 َٰٜ َ٘ َٔ َٰٜٓ  َو َ٘ َٔ  ال يخفىو  ؛ة بعد األلفبهمزة مفتوح ةَ ءَ َو
 )ومنآَءة( متصلالالمد 

 بهمزة ساكنة بعد الضاد بدؿ الياء ىَٰ ۡئَ عِ  ِعَّيىَٰٓ  22

ةَ  47
َ
ةَ ٱّنََّشَٰٓ  ٱّنَّۡشأ

َ
؛ وال يخفى المد بعدىا ألفو فتح الشين ب أ

 المتصل

ةٓ  51 َٕ َٜداْ َذ ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ ة اَوَث َٕ جلي؛  اإلخفاءوصاًل: بتنوين الفتح، و  َذ
 بداؿ التنوين ألفاً وقفاً: بإ

 
 سورة القمر(  54) 

 

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  4
اعِ  6 اعِ  ٱلَّ اعِ  ۦٱلَّ  مطلقاً: بإثبات ياءالبزي:  ٱلَّ
 بإسكاف الكاؼ رٍ ٗ سۡ  ٗ ُسرٍ  6
اِع   8 اعِ  ٱلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء ۦۖ ٱلَّ

ّٗٗة 12 ّٗٗةخِ  ُخُيٜ  بكسر العين ُيٜ
13  ُٙ ُٙ  وََسََْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََسََْۡجَٰ
ۡرَءانَ  17 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ۡرَءانَ  22 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ُءِِّۡقَ  25

َ
۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية ِِّۡقَ أ

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  25
ۡرَءانَ  32 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوُدوهُ َرَٰ  َوُدوهُ َرَٰ  37
ۡرَءانَ  40 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
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  َءاَل  َصة َصةَٓء َءاَل  41
 ٓ  َل َءا َصة

 اَل َصةَٓء ۬
 ٓ   َل َصةَٓء ا
 اَل َصةَٓء 

البزي: بإسقاط الهمزة األولى مع القصر 
وىو المقدـ أو المد؛ قنبل: بتسهيل 
الثانية أو إبدالها ألفاً مع اإلشباع أو 

 القصر وصالً وباإلشباع وقفاً 
49  ُٙ َجَٰ ٌۡ ُٙ  َخَْ َجَٰ ٌۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخَْ
ٜهُ  52  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذَكُْٜهُ  َذَكُْ

 
 سورة الرحمن(  55) 

 

ۡرَءانَ  2 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
اٞظ  35 َٜ اٞظ شِ  ُش  بكسر الشين َٜ
 بتنوين كسر بدؿ الضم َوَُنَةس   َوَُنَةٞس  35

 
 سورة الواقعة(  56) 

 

 الزايبفتح  وُٜنَ يُنَ  يُنِوُٜنَ  19
نَِذا   47

َ
ءَِّٗة أ

َ
  أ

َ
۬ َذا  ۫ىأ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

َ٘ة 47 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  54
 بفتح الشين َب ََشۡ  َُشَۡب  55

59  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥُٗذ

 واواً لفظيةلجمع ا
ۡرَٗة 60  بتخفيف الداؿ ۡرَٗةًَدَ  ًَدَّ

ةَ  62
َ
ةَ ٱّنََّشَٰٓ  ٱّنَّۡشأ

َ
؛ وال يخفى المد بعدىا ألفو فتح الشين ب أ

 المتصل
ُرونَ  62 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
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64  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥُٗذ

 ةواواً لفظيالجمع 
65  ُٙ ُٙ  َۡلََكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَۡلََكَْۡجَٰ

ٜنَ  65 ُٛ َُّ ٜنَ  َتَى ُٛ َُّ  َتَى
ن طريق م للبزيالمقروء بو ف (،كحفص)

)راجع  مطلقاً؛الشاطبية تخفيف التاء 
 األصوؿ(

69  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥُٗذ

 اً لفظيةواو الجمع 
ٜهُ  69 ُٕ َٗزِۡلُ

َ
ٜهُ  أ ُٕ َٗزِۡلُ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

70  ُٙ ُٙ  َصَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَصَكَْۡجَٰ

72  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  ؛بتسهيل الهمزة الثانية ۥُٗذ

 واواً لفظيةالجمع 
ۡرَءانٞ  77 ٌُ رَ  َّ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٞ َّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  85
َُّ٘خ  89 َُّ٘خ  وََص  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗوََص

 
 سورة الحديد(  57) 

 

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  7

ُِل  9 وتخفيف الزاي؛ واإلخفاء  بإسكاف النوف، ُل يُنِ  ُحَنّ
 جلي

ۥ 11 ُٙ ۥىُ كِّ َذُيَغ  َذُيَظَٰكَِى  الفاء ضمو  ،بحذؼ األلف وتشديد العين ُٙ

ۡمرُ  14
َ
ۡمرُ  َصة َصةَٓء أ

َ
    أ
 ٓ ۡمرُ  َصة

َ
 أ

 ۡمرُ ٝاَصةَٓء 
ٓ َصةَٓء   ۡمرُ ا

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع ا ألفاً إبداله أوالثانية 
 بتشديد الزاي َل َٗزَّ  ََٗزَل  16
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18 
رِيَ  ّدِ طَّ ُٕ ۡ  ۬  ٱل

َٰخِ  َق ّدِ طَّ ُٕ ۡ َط  َوٱل ُٕ ۡ رِيَ ٱل َٰخِ  ۬  ّدِ َق َطّدِ ُٕ ۡ  )فيهما( بتخفيف الصػاد َوٱل

 وتشديد العين ،بحذؼ األلف ُه يَُغكَّ  يَُظََٰكُه  18
20  ُٙ َٰ ى ُٙ  َذََتَ َٰ ى  لفظية اً واو ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَذََتَ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيُۡؤتِيِٙ  يُۡؤتِيِٙ  21
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  25
َجُكٜهُ  27 َجُكٜهُ  ٱتَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱتَّ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيُۡؤتِيِٙ  يُۡؤتِيِٙ  29
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 لةسورة المجاد  (  58) 

 

ُِرونَ  2 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُغَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

2  َٰٓ  يـِٔ ٱلَّ
۬ٓ  ٱَّلَّ
۬  ٱَّلَّ
 ٓ  يٱَّلَّ

 ٓ  ءِ ٱَّلَّ

بحذؼ الياء التي بعد الهمزة، أما البزي: 
/ تسهيل الهمزة 1فلو في الهمزة وجهاف: 

فى أنو عند ؛ وال يخمع التوسط أو القصر
الوقف يكوف تسهيل الهمزة بالرـو مع 

/ إبدالها ياء ساكنة 2 التوسط والقصر،
 مع المد المشبع اللتقاء الساكنين.

وأمػا قنبل فقرأىا بهمزة مكسورة من غير 
 ياء مطلقاً 

ُِرونَ  3 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُغَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

6  ٓۚ  لفظية واواً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َوسَُصٜهُ  َوسَُصٜهُ
8  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
ۡكِطَيخِ  8 َٔ ۡكِطَيخِ  َو َٔ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗو
ۡكِطَيخِ  9 َٔ ۡكِطَيخِ  َو َٔ  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗو
 ىاء الكناية ياًء لفظية إتباعوصاًل: ب ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  9

ِِس  11 َخَْٰ َٕ ۡ ضۡ  ٱل َٕ ۡ حذؼ األلف، و  ،إسكاف الجيمب ِِْس ٱل
 (؛ وال تخفى القلقلةباإلفراد)

11  ْ وا ْ  ۬  ٱسُِشُ وا ْ ٱسِِشُ  وَعسُِشُ ْ ۬  وَعسِِشُ  وا  (فيهما)بكسر الشين  وا

13  ۡٓ ُذ ٌۡ ۡشَى
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ُذ ٌۡ ميم  وصاًل: بإتباعو  بتسهيل الهمزة الثانية؛ ۥۡشَى

 واواً لفظيةالجمع 
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  18
22  ۖ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ  ۬  ٓۚ ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘ ِ ُٙ  ۬  ۥۖ ّٔ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َخ
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 سورة الحشر(  59) 

 

2 ٓ ُٛ ُٓ بِ  ُبُيَٜت ُٛ ميم الجمع  وصاًل: بإتباعو  ؛بكسر الباء ۥُيَٜت
 واواً لفظية

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  6
ُٙ  ۬  وَُخُذوهُ  7 ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥوَُخُذوهُ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ

 ر َۚٓرَٰ صِ  ُصُدر ۚٓ 14
وألف بعدىا  ،وفتح الداؿ ،بكسر الجيم

 (باإلفراد)

14  ۡٓ ُٛ ُٓ َُتۡصِ  َُتَۡصُج ُٛ ميم الجمع  وصاًل: بإتباع؛ و بكسر السين ۥُج
 واواً لفظية

َخةُف  16
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ۡرَءانَ  21 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
 

 سورة الممتحنة(  60) 

 

1  ُٙ ُٙ  َحۡىَكْۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَحۡىَكْۡ
3  ُِ  وفتح الصاد ،بضم الياء ُِ ۡىَط حُ  َحۡىِط
َٜةٌ  4 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

ثًَدا 4
َ
 بإبداؿ الهمزة الثانية واواً مفتوحة َبًداوَ َوٱۡۡلَۡنَغةُٓء  َوٱۡۡلَۡنَغةُٓء أ

بِيِٙ  4
َ
بِيِٙ  ِِل

َ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦِِل

َٜةٌ  6 ۡش
ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

9  ٓۚ ۡٓ ُٚ ٜۡ َّّ َٜ ن دَ
َ
ن دَّ  أ

َ
ُٓ أ ُٚ ٜۡ َّّ ُٓ  ۚۥٓ َٜ ُٚ ٜۡ َّّ َٜ ن دَ

َ
 ۚۥٓ أ

 اإلخفاءو  البزي: بتشديد التاء وصاًل؛
ميم الجمع  ابن كثير وصاًل: بإتباعو  ؛جلي

 واواً لفظية
ْ  َٔ َوۡس  10 ٜا ْ َوشَ  ُْ ٜا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ُْ
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 سورة الصف(  61) 
 

2  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
5  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
ۥٓ  6 ُٙ ُٕ ۥ َبۡكِديَ  َبۡكِدي ٱۡش ُٙ ُٕ  بفتح الياء ٱۡش

14  ِ َٗطةَر ٱَّللَّ
َ
َٗطةرّٗ  أ

َ
ِ   اأ وخفض لفظ  ،(أنصار) فتح بتنوين َّللَّ

 بالـ الجر؛ واإلدغاـ جلي الجاللة
 

 ( سورة الجمعة 62) 
 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيُۡؤتِيِٙ  يُۡؤتِيِٙ  4
14  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ

 
 سورة المنافقون(  63) 

 

 بإسكاف الشين :قنبل تٞ ُخشۡ  ُخُشتٞ  ُخُشتٞ  4
 بكسر السين ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  4

11  ٓۚ ة َٛ َصُْ
َ
ۚٓ  َصة َصةَٓء أ ة َٛ َصُْ

َ
 أ
 ٓ ۚٓ  َصة ة َٛ َصُْ

َ
 أ

ۚٓ ٝاَصةَٓء  ة َٛ  َصُْ
ۚٓ اَصةَٓء  ة َٛ  َصُْ

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 القصرمع  إبدالها ألفاً  أوالثانية 
 

 سورة التغابن(  64) 
 

9   ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ُٙ  َوُيۡدِخْۡ ۡ٘ ُٙ  ۬  ۥَخ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوُيۡدِخْۡ

17  ُٙ ُٙ كِّ يَُغ  يَُظَٰكِۡى وصاًل: ؛ و بتشديد العين، و حذؼ األلفب ۥۡى
 ىاء الكناية واواً لفظية بإتباع
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 سورة الطالق(  65) 

 

1  َّٖ ِٛ ِ َّٖ بِ  ُبُيٜد ِٛ ِ  بكسر الباء ُيٜد
َ٘ح    1 ِ َجّي َجيَّ  ٔ   بفتح الياء َ٘ح   ٔ 
3  ُٙ ُٙ  َوَيۡرزًُۡ  وصاًل: بإتباع ىاء الكناية واواً لفظية ۥَوَيۡرزًُۡ
ِلُ  3 َْٰ ِ  َب َْٰ  بتنوين الضم لٌ َب

ِۚۦٓ  3 ۡمرِه
َ
ۡمرَ  أ

َ
وصاًل: و ؛ بفتح الراء، وضم ىاء الكناية ۚۥٓ هُ أ

 ىاء الكناية واواً لفظية بإتباع

َٰٓ وَ  4  (ٔكةً ) يـِٔ ٱلَّ
ٓ۬وَ   ٱَّلَّ
۬وَ   ٱَّلَّ
ٓ وَ   يٱَّلَّ

ٓ وَ   ءِ ٱَّلَّ

أما البزي: بحذؼ الياء التي بعد الهمزة، 
/ تسهيل الهمزة 1لو في الهمزة وجهاف: ف

أو القصر؛ وال يخفى أنو عند  مع التوسط
الوقف يكوف تسهيل الهمزة بالرـو مع 

/ إبدالها ياء ساكنة 2التوسط والقصر، 
 .مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

أمػا قنبل فقرأىا بهمزة مكسورة من غير و 
 مطلقاً ياء 

5  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  7

يِّٖ 8
َ
ِ َوكَ  َوَكأ  ٖٓان

ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، بألف بعد الكاؼ
بدؿ الياء، وال يخفى المد  مكسورة

 المتصل
َجّيَِجَٰخ   11 َجيَّ  ُٔ  بفتح الياء َجَٰخ  ُٔ
11  ُٙ ُٙ  يُۡدِخْۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيُۡدِخْۡ
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 رة التحريمسو (  66) 
 

1  َٓ ِ َٓ  ل ِ َٓ ۬   ل ِ َٓ  ؙل ِ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ل
 ]مستثنى[، يقف عليها بالتاء َمۡرَعةَت  َمۡرَعةَت  1
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  3
َرا 4 َٛ َٰ  دََغَٰ َرادَغَّ  بتشديد الظاء َٛ
 ء الكناية ياًء لفظيةىا وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  4
4  ُٙ َٰ َّى ٜۡ ُٙ  َم َٰ َّى ٜۡ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَم
4  ُِ ُِ وَصَ  وَِصۡبِي  بفتح الجيم ۡبِي

َت   10
َ
َت  ٱۡمَرأ

َ
َت  َوٱۡمَرأ

َ
َت  ۬  ؗٱۡمَرأ

َ
 وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث َؗوٱۡمَرأ

َت  11
َ
َت  ٱۡمَرأ

َ
 ؤنثوقفاً: بالهاء بدؿ تاء الم ؗٱۡمَرأ

ََ٘خ  12 ََ٘خ  ٱۡب  وقفاً: بالهاء بدؿ تاء المؤنث ؗٱۡب
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  12

؛ ، وألف بعدىابكسر الكاؼ، وفتح التاء جِِٙۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِٙۦ 12
 )باإلفراد(
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 سورة الممك(  67) 

 

8  ُ ّيَّ َٕ ُ تَّ  َت ّيَّ َٕ  ُ ّيَّ َٕ  تاء وصالً البزي: بتشديد ال َت

ُِٔ٘ذٓ ١٥ٱّن ُشُٜر  16
َ
 ١٥ٱّن ُشُٜر  َءأ

ُٓ ٝاءَ   ۥُِٔ٘ذ

ُٓ ٝاءَ   ۥُِٔ٘ذ
 :وضَلً 
 ١٥ٱّن ُشُٜر 

ُٓ ٝاوَ   ۥُِٔ٘ذ

مطلقًا، وتحقيق  بتسهيل الهمزة الثانية
ميم  وصاًل: بإتباعو األولى حاؿ االبتداء؛ 

الهمزة إبداؿ ب :قنبلو  ؛الجمع واواً لفظية
 قبلها عند وصلها بما األولى واواً 

ن 16
َ
ةٓءِ أ َٕ ةٓءِ  ٱلصَّ َٕ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٖيَ ٱلصَّ

ن 17
َ
ةٓءِ أ َٕ ةٓءِ  ٱلصَّ َٕ  بإبداؿ الهمزة الثانية ياًء مفتوحة ٖيَ ٱلصَّ

 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   22
 لفظية ىاء الكناية ياءً  وصاًل: بإتباع ۦَِلِۡٙ ِإَو َِلِۡٙ ِإَو 24
ۡوهُ  27

َ
ۡوهُ  َرأ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَرأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ وَ  َقَْۡيِٙ وَ  29
 

 سورة القمم(  68) 
 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  15
22  ْ ِن ٱۡمُدوا

َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  اء الساكنين بالضمتخلص من التق ٱۡمُدوا

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  37
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  38

ونَ  38 ُ ة َتَيَّ َٕ َ ٓ  ل ة َٕ َ َ  ل ونَ تَّ ُ ونَ  يَّ ُ ة َتَيَّ َٕ َ البزي: بتشديد التاء وصاًل؛ مع المد  ل
 المشبع في األلف التي قبلها

ُٙ وَ  50 ُٙ  عۡصَذَبَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعۡصَذَبَٰ
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 سورة الحاقة(  69) 
 

ٜهُ  ۬  ُخُذوهُ  30  ْ ْ ٜهُ  ۬  ۥُخُذوهُ  َذُن  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَذُن
ْ ٜهُ  31 ْ ٜهُ  َض  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَض
ٜهُ  32 ُُ ٜهُ وَعشۡ  وَعۡشُْ ُُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥُْ
ُٜ٘نَ  41 ِٔ ُٜ٘نَ يُ  دُۡؤ ِٔ  بالياء بدؿ التاء ۡؤ
ُرونَ  42 ََّ ُرونَ ذَّ يَ  دََذ  د الذاؿيشدتو  ،بالياء بدؿ التاء ََّ
45  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
47  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  واواً لفظيةىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۥَخ

 
 سورة المعارج(  70) 

 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  4
7  ُٙ َٰ ُٙ  َوََٗرى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوََٗرى

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦثِبَِ٘يِٙ  ثِبَِ٘يِٙ  11
ِخيِٙ  12

َ
ِخيِٙ  َوأ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية عوصاًل: بإتبا  ۦَوأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦِٜيِٙ  ٔۡ ُت  ِٜيِٙ  ٔۡ ُت  13
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦيُِ٘ضيِٙ  يُِ٘ضيِٙ  14
اَقحّٗ  16 اَقحٞ  َٗزَّ  بتنوين الضم َٗزَّ

32  ۡٓ ِٛ َمََٰجَٰذِ
َ
َمََٰ٘  ِِل

َ
ُٓ ِِل ِٛ  (فرادباإل) بحذؼ األلف التي بعد النوف؛ ۥذِ

 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 

33  ۡٓ َٰدِِٛ ُٓ بَِشَهَٰدَ  بَِشَهََٰر ِٛ ِ  (باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد الداؿ؛ ۥد
 ميم الجمع واواً لفظية وصاًل: بإتباعو 

 وإسكاف الصاد ،بفتح النوف ت  ۡط َٗ  ُُٗطت   43
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 سورة نوح(  71) 
 

3  ْ ِن ٱۡخُجُدوا
َ
نُ  أ

َ
ْ  أ  لص من التقاء الساكنين بالضمتخ ٱۡخُجُدوا

ٜهُ  3 ٌُ ٜهُ  َوٱتَّ ٌُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوٱتَّ
 بفتح الياء إَِّلَّ  ُدََعٓءِيَ  ُدََعٓءِٓي إَِّلَّ  6
ۡقَُْ٘خ  9

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ۡقَُْ٘خ  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَزِۡدهُ  يَزِۡدهُ  21
ۥٓ  21 هُ  وإسكاف الالـ ،بضم الواو الثانية هُۥۡلُ َووُ  َوَوَلُ
 بإسكاف الياء ثَۡيَِت  ثَۡيَِتَ  28

 
 سورة الجن(  72) 

 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 1

ََٰلَٰ  3 ۥ دََػ ُٙ َّٗ
َ
ََٰلَٰ ِإَو َوأ ۥ دََػ ُٙ َّٗ 

 ، وىذا الموضع ضمنبكسر الهمزة
االثنى عشر موضعاً  ، وىي( موضعاً 12)

، 14حتى اآلية  3األولى، أي من اآلية 
ىا بفتح فيقرؤ  19واآلية  18أما اآلية 
، وسيتم ذكرىا فيما كحفص  –الهمزة 

 يلي
ۥ ََكنَ  4 ُٙ َّٗ

َ
ۥ ََكنَ ِإَو َوأ ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

5  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
َّ٘ةِإَو َوأ َ٘  بكسر الهمزة َّٗة َؿ

ۥ ََكنَ  6 ُٙ َّٗ
َ
ُٙ ِإَو َوأ  بكسر الهمزة ۥ ََكنَ َّٗ

7  ْ ٜا  ٘ ٓۡ َؿ ُٛ جَّ
َ
ُٓ ِإَو َوأ ُٛ ْ  ۥجَّ ٜا  ٘ ميم الجمع  وصاًل: بإتباعو ؛ بكسر الهمزة َؿ

 واواً لفظية
َ٘ة 8 ۡص َٕ َ َّٗة ل

َ
َ٘ةِإَو َوأ ۡص َٕ َ  بكسر الهمزة َّٗة ل

َّ٘ة 9 َُ َّٗة 
َ
َّ٘ةِإَو َوأ َُ  بكسر الهمزة َّٗة 

َّٗة ََّل  10
َ
 زةبكسر الهم َّٗة ََّل ِإَو َوأ
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َّ٘ة 11 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ةِإَو َوأ ِٔ  بكسر الهمزة َّٗة 

12  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
َّ٘ةِإَو َوأ َ٘  بكسر الهمزة َّٗة َؿ

ة 13 َّٕ َ َّٗة ل
َ
ةِإَو َوأ َّٕ َ  بكسر الهمزة َّٗة ل

َّ٘ة 14 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ةِإَو َوأ ِٔ  بكسر الهمزة َّٗة 

 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۚۦٓ  ذِيِٙ   17

17  ُٙ ُۡ َ  يَۡصُْ ۥس ُٙ ُۡ ىاء  وصاًل: بإتباع؛ و بالنوف بدؿ الياء ۡصُْ
 الكناية واواً لفظية

 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيَۡدُقٜهُ  يَۡدُقٜهُ  19
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  19
20  ِۡ  هماوزيادة ألف بين ؛بفتح القاؼ والالـ َِ ٰـَ ًَ  ًُ
ًدا 25 َٔ ٓ أَ َ  َرّبِ ًدا َرّبِ َٔ  الياءبفتح  أَ
 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦيََديِۡٙ  يََديِۡٙ  27

 
 سورة المزمل(  73) 

 

ۡص  3 ٌُ وِ ٱٗ
َ
وُ  أ

َ
ۡص  أ ٌُ  تخلص من التقاء الساكنين بالضم ٱٗ

3  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥِٔ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  4
ۡرَءانَ  4 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦإَِِلِۡٙ  إَِِلِۡٙ  8
ِۡذهُ  9 ِۡذهُ  وَعتَّ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَعتَّ

16  ُٙ َخۡذَنَٰ
َ
خَ  وَأ

َ
ُٙ وَأ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥۡذَنَٰ

20 
ۚٓ  ۬  ُُتُۡطٜهُ  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ۬ 

 َتُِدوهُ 
ُٙ  ۬  ۥُُتُۡطٜهُ  ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَتُِدوهُ  ۬  ۚۥٓ ِٔ

ۡرَءاِن   20 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اِن  ٱّۡ
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 سورة المدثر(  74) 
 

 ؛ وال يخفى ترقيقهابكسر الراء ۡصزَ َوٱلّرِ  َوٱلر ۡصزَ  5
ۡضِْيِٙ  26

ُ
ۡضِْيِٙ  َشأ

ُ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَشأ

 ىابعدزيادة ألف بفتح الذاؿ، و  اإِوَ  إِوۡ  33
ۡدثَرَ  33

َ
 وفتح الداؿ  ،همزةالحذؼ ب ثَرَ دَ  أ

 
 سورة القيامة(  75) 

 

1  ُٓ ًِۡص
ُ
  ََّلٓ أ

ُ
ُٓ َِل  ًِۡص
ُٓ  ََّل  ًِۡص

ُ
  أ

ُ
ُٓ َِل  ًِۡص

البزي بحذؼ  بخلف عن: ابن كثير
وىو المقدـ،  بعد الالـالتي األلف 

 كحفص  لبزيوالوجو الثاني ل
ََيَۡصُت  3

َ
ََيۡصِ  أ

َ
 بكسر السين ُت أ

ۥ 17 ُٙ ۥَوًُرَ  َوًُۡرَءاَٗ ُٙ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَٗ
18  ُٙ َنَٰ

ۡ
ُٙ  ًََرأ َنَٰ

ۡ
 فظيةىاء الكناية واواً ل وصاًل: بإتباع ۥًََرأ

ۥ 18 ُٙ ۥًُرَ  ًُۡرَءاَٗ ُٙ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَٗ
 بالياء بدؿ التاء ج ٜنَ َُيِ  ُُتِج ٜنَ  20
 بالياء بدؿ التاء َذُرونَ يَ وَ  َودََذُرونَ  21

ٖۡ  َراق   27 ٖ رَّ  َٔ بترؾ السكت؛ وال يخفى إدغاـ  وصاًل: اق  َٔ
 النوف في الراء

ََيَۡصُت  36
َ
ََيۡصِ  أ

َ
 ر السينبكس ُت أ

َِنَٰ  37 ٕۡ َِنَٰ تُ  ُح  بدؿ الياء بالتاء ٕۡ
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 سورة اإلنسان(  76) 
 

 لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَّٗبَۡذِْيِٙ  َّٗبَۡذِْيِٙ  2
2  ُٙ ُٙ  وََضَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََضَكَْۡجَٰ

4 
  :وًىةً 

 َشَلَِٰصِ ۬  َشَلَِٰصََل 

  :وًىةً 
 ۬  ََل َشَلَٰصِ 

 َشَلَِٰصِ

  :وًىةً 
 َشَلَِٰصِ

حفصاً بالوقف عليها باأللف  : وافقالبزي
 وقف بالسكوف فقط: قنبلو  ؛والسكوف

ارِيَرا   15 َٜ ارِيرّٗ  ًَ َٜ بتنوين الفتح؛ وال يخفى الوقف عليها  اًَ
 بألف العوض

 بتنوين الكسر بدؿ الضم ُخُۡض   ُخُۡضٞ  21
ۡرَءانَ  23 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  ة ونقل حركتها للراءبحذؼ الهمز  انَ ٱّۡ
26  ُٙ ُٙ  َوَشّجِۡع  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَوَشّجِۡع
َ  تََشةُٓءونَ  30  بالياء بدؿ التاء َشةُٓءونَ ي

 
 

 سورة المرسالت(  77) 
 

 بضم الذاؿ ًراُٗذُ  ُٗۡذًرا 6
21  ُٙ ُٙ  وََضَكَْۡجَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوََضَكَْۡجَٰ
َخٞ  33  )بالجمع( بزيادة ألف بعد الالـ ِصَمََٰلَٰخٞ  ِصَمَْٰ
 العين بكسر ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   41

 
 
 
 
 



 الثالثين فرش الجزء                                                                            الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 211      

 

 

 سورة النبأ(  78) 
 

1  َّٓ َّٓ  َخ ّٓ ۬   َخ َّٓ  َؙخ  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو َخ
 وصاًل: بإتباع ىاء الكناية ياًء لفظية ذِيِٙۦ ذِيِٙ  3

ِّ  َووُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َووُذ
ة 25 ةرّٗ ةوََمصَ  وََمصَّ  بتخفيف السين ةرّٗ
29  ُٙ ۡظَطۡيَجَٰ

َ
ُٙ  أ ۡظَطۡيَجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

َٰتِ  37 َمََٰن َمََٰنَٰتِ  رَّب   رَّّبِ ٱلصَّ  بضم الباء ٱلصَّ
ۖ  ٱلرَِّنَٰمۡحۖ  37 ُٖ  بضم النوف ٱلرَّۡظَمَٰ
37  ُٙ ۡ٘ ِٔ  ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية بإتباعوصاًل:  ۥِٔ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥيََداهُ  يََداهُ  40

 
 سورة النازعات(  79) 

 

ءَِّٗة 10
َ
۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َّٗةأ

ءَِوا 11
َ
۬ أ

َ
 بتسهيل الهمزة الثانية َواأ

16  ُٙ َٰ ُٙ  َٗةَدى َٰ  ظيةىاء الكناية واواً لف وصاًل: بإتباع ۥَٗةَدى

ًٜى 16 وال يخفى أف األلف  ،بحذؼ التنوين ىُؼٜ ُؼ
 محذوفة وصالً اللتقاء الساكنين

18  َٰ َٰ دَزَّ  دََزّكَّ  بتشديد الزاي ّكَّ

27  ۡٓ ُٗذ
َ
ُٓ ٝاءَ  َءأ ميم  وصاًل: بإتباعو  بتسهيل الهمزة الثانية؛ ۥُٗذ

 واواً لفظيةالجمع 
43  َٓ َٓ  ذِي َٓ ۬   ذِي َٓ  ؙذِي  كت بخلف عنوالبزي: الوقف بهاء الس ذِي
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 سورة عبس(  80) 
 

4  ُٙ  بضم العين ُٙ َذَذَ٘ىكُ  َذَذَ٘ىَك
ىَٰ  6 ىَٰ دَطَّ  دََطدَّ  بتشديد الصاد دَّ

10  َٰ ُٙ دََْوَّ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘ َٰ دَّ  ۥٓ َخ ُٙ  َْوَّ ۡ٘ َٰ َخ  ۥ دََْوَّ

ىاء الكناية واواً  وصاًل: بإتباع: قنبل
وصالً  :البزي حركتين؛مع المد  لفظية

ىاء  وصاًل: بإتباعأيضاً ولو  ،التاءبتشديد 
 مشبعاً  ومدىا مداً  الكناية واواً لفظية

هُۥ 22 سََشَ
َ
هُۥ َشة َشةَٓء أ سََشَ

َ
 أ
 ٓ هُۥ َشة سََشَ

َ
 أ

هُۥٝاَشةَٓء   سََشَ
ٓ َشةَٓء  هُۥا  سََشَ

 قصرمع الالهمزة األولى  : بإسقاطالبزي
 : بتسهيلقنبل وىو المقدـ أو المد؛

 مع اإلشباع إبدالها ألفاً  أوالثانية 
َ٘ة 25 َّٗة َضَجبۡ

َ
َ٘ةإِ  أ  بكسر الهمزة َّٗة َضَجبۡ

ِخيِٙ  34
َ
ِخيِٙ  أ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦأ

بِيِٙ  35
َ
بِيِٙ  َوأ

َ
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَوأ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَوَبنِيِٙ  َوَبنِيِٙ  36
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦُحۡنِ٘يِٙ  ُحۡنِ٘يِٙ  37

 
 سورة التكوير(  81) 

 

َرۡت  6  بتخفيف الجيم َرۡت ُشضِ  ُشّضِ
َ  سَُِشَۡت  10  بتشديد الشين ۡت سَُِشّ
 العينبتخفيف  َرۡت ُشكِ  ُشّكَِرۡت  12
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥرََءاهُ  رََءاهُ  23
ِ  ثَِغِ٘ي   24  بدؿ الضاد ءبالظا ِ٘ي  ـَ ث
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 سورة االنفطار(  82) 
 

7  ٍَ َ ٍَ َذَكدَّ  َذَكَدل َ  بتشديد الداؿ ل
ٜۡمَ  19 ٜۡمُ  يَ  بضم الميم يَ

 
 سورة المطففين(  83) 

 

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  13
ِۡ  َرانَ  14  سكت، وال يخفى اإلدغاـال بترؾ وصاًل: انَ ثَِ رَّ  ثَ
ِٛيَ وَ  31 ِٛيَ  ُِ ُِ َٰ  بألف بعد الفاء َف

 
 سورة االنشقاق(  84) 

 

ِيِٙ  6 ٌَٰ َل ُٕ ِيِٙ  َذ ٌَٰ َل ُٕ  لفظية ياءً ىاء الكناية  وصاًل: بإتباع ۦَذ
َٰ َط َويُ  َوَيۡطَلَٰ  12  وتشديد الالـ ،وفتح الصاد ،بضم الياء لَّ
ُبَّ  19 ََ َبَّ  َََّتۡ ََ  بفتح الباء َََّتۡ
ۡرَءانُ  21 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ

 
 سورة البروج(  85) 

 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٞ ًُرَ  ًُۡرَءانٞ  21
 

 سورة الطارق(  86) 

 

ة 4 َّٕ َّ َٕ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
5  َّٓ َّٓ  ِم ّٓ ۬   ِم َّٓ  ؙِم  البزي: الوقف بهاء السكت بخلف عنو ِم
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  ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ فيها
 

 سورة الغاشية(  88 )

 

فُ  11 َٕ ُ  تَۡص فُ ي َٕ  بدؿ التاءبياء مضمومة  ۡص
 بتنوين ضم بدؿ الفتح َلَٰنَِيحٞ  َلَٰنَِيحّٗ  11

 
 سورة الفجر(  89) 

 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦيَۡسِ  يَۡسِ  4

ادِ  9 َٜ ۡ ادِ  ثِعل َٜ ۡ  ۦثِعل

 :وضَلً 
ادِ  َٜ ۡ   ۦثِعل
 :وًىةً 
ادِ  َٜ ۡ ۬   ۦثِعل

َٜاد ۡ  ثِعل

 ، لقاً: بإثبات ياء زائدةمطالبزي: 
، وقفاً: بإثبات ياء زائدةقنبل: وصاًل: 

 أو حذفها وىو المقدـ بإثبات ياء زائدة

15  ُٙ َٰ ُٙ  ٱۡبَذَْى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱۡبَذَْى
15  ٓ َ  َرّبِ  بفتح الياء َرّبِ
15  ِٖ َٔ ۡزَر

َ
ِٖ  أ َٔ ۡزَر

َ
ِٖ  ۦأ َٔ ۡزَر

َ
 ت ياء زائدةمطلقاً: بإثبا :البزي أ

16  ُٙ َٰ ُٙ  ٱۡبَذَْى َٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥٱۡبَذَْى
 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  16
16  ٓ َ  َرّبِ  بفتح الياء َرّبِ
َهَََٰنِ  16

َ
َهَََٰنِ  أ

َ
َهَََٰنِ  ۦأ

َ
 البزي: مطلقاً: بإثبات ياء زائدة أ

ٜنَ  18 غ  ٜنَ َُتُ  دََحَٰٓ  حذؼ األلف، و ضم الحاءب غ 
 



 الثالثين فرش الجزء                                                                            الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 215      

 

 

 سورة البمد(  90) 
 

ََيَۡصُت  5
َ
ََيۡصِ  أ

َ
 بكسر السين ُت أ

 ىاء الكناية ياًء لفظية وصاًل: بإتباع ۦَقَْۡيِٙ  َقَْۡيِٙ  5
ََيَۡصُت  7

َ
ََيۡصِ  أ

َ
 بكسر السين ُت أ

13   ٍ ٍَّ  وَ  بفتح الكاؼ وَ
 بتنوين الفتح َرَرَجحً  َرَرَجحٍ  13

14  ٞٓ   إِۡؼَػَٰ
َ
 وفتح الميم ،وحذؼ األلف ،بفتح الهمزة َٓ كَ ؼۡ أ

 دوف تنوين
20  َۢ ۡؤَضَدةُ  ٔ   ٜٔ َۢ  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدةُ

 
 الشمس ( سورة 91) 

 
ثُٜهُ  14 ذَّ َُ ثُٜهُ  وَ ذَّ َُ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥوَ

 
 سورة الميل(  92) 

 

11  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  اية واواً لفظيةىاء الكن وصاًل: بإتباع ۥَخ

يَٰ  14 َـّ ا دََْ ا دَّ  َٗةرّٗ يَٰ َٗةرّٗ َـّ يَٰ  َْ َـّ ا دََْ  اإلخفاءالبزي: بتشديد التاء وصاًل؛ و  َٗةرّٗ
 جلي

21 
ِ   يَۡرَضَٰ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ ُ   يَۡرَضَٰ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

وصاًل: بحذؼ األلف في حاؿ القراءة 
( تخلصاً بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر

وجو التكبير ىنا إذا  – التقاء الساكنينمن 
 -كاف لبداية السور
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 ضحى( سورة ال 93) 

 

1 
ِ ٱلرَِّنَٰمۡح  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ َحَٰ  ** ٱلرَِّظي  َوٱلغ 

 ُ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
ِ  **أ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ** ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
َحَٰ   َوٱلغ 

ل وجو التكبير بصيغة )التكبير أو التهلي
التكبير ىنا إذا  وجو –أو التحميد( جلي 
 )راجع األصوؿ( -كاف لبداية السور

11 
ۡث  ِ   وََعّدِ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
ُ   وََعّدِثِ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر الثاء في حاؿ القراءة بوجو 
التكبير بصيغة )اهلل أكبر( تخلصاً من 

رقيق الـ ؛ وال يخفى تالتقاء الساكنين
 لفظ الجاللة

 
 ( سورة الشرح 94) 

 

8 
ِ   وَعرَۡمت ّ ِ ب ِٓ ٱَّللَّ ۡص

 ِٓ ُ   وَعرَۡمتِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

وصاًل: بكسر الباء في حاؿ القراءة بوجو 
التكبير بصيغة )اهلل أكبر( تخلصاً من 

؛ وال يخفى ترقيق الـ التقاء الساكنين
 لفظ الجاللة

 
 تينورة ال( س 95) 

 
5  ُٙ ُٙ  َرَدۡدَنَٰ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَرَدۡدَنَٰ

8 
ِٕيَ  ُِ ِمۡسِب   ٱَّۡدَٰ

 ِٓ ِ ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ِٕيَ  ٱَّللَّ ُِ ُ   ٱَّۡدَٰ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
وجو التكبير بصيغة )التكبير أو التهليل  أ

 أو التحميد( جلي

 
 سورة العمق(  96) 

 

 رَّ ۬   رََّءاهُ  َءاهُ رَّ  رََّءاهُ  7
َ
قنبل: بحذؼ األلف بخلف عنو، والوجو  هُ أ

 اآلخر لو كحفص، وىو المقدـ
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19  ُٙ ُٙ  دُِؽۡك  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥدُِؽۡك

19 
ِ   َوٱۡرََتِب ّ ِ ب ِٓ ٱَّللَّ ۡص

 ِٓ ُ   َوٱۡرََتِبِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

اؿ القراءة بوجو وصاًل: بكسر الباء في ح
التكبير بصيغة )اهلل أكبر( تخلصاً من 

؛ وال يخفى ترقيق الـ التقاء الساكنين
 لفظ الجاللة

 
 سورة القدر(  97) 

 

1  ُٙ َٗزَّۡجَٰ
َ
ُٙ  أ َٗزَّۡجَٰ

َ
 ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥأ

ر   4 ۡٛ ُل  ٣َش  َتَنَّ
ر   ۡٛ  ٣َش

ُل تَّ   َنَّ
ر   ۡٛ  ٣َش
ُل   َتَنَّ

 اإلخفاءبتشديد التاء وصاًل؛ و البزي: 
 جلي

5 
ِ   ٱَّۡىۡضرِ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
ُ   ٱَّۡىۡضرِ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وجو التكبير بصيغة )التكبير أو التهليل 
أو التحميد( جلي؛ وال يخفى ترقيق الـ 

 لفظ الجاللة على صيغة )التكبير(
 

 البينة( سورة  98) 

 
8  ٓۚ ُٙ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ ُٙ َخ٘ۡ  َخ

8 
ۥ ُٙ ِ   َربَّ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ ُٙ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ُ   َربَّ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

وصاًل: بحذؼ واو الصلة في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

 التقاء الساكنينتخلصاً من 
 

 الزلزلة( سورة  99) 

 

8 
ِ ِمۡسِب  يََرهُۥ  ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
ُ   يََرهُ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بحذؼ واو الصلة في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

 التقاء الساكنينتخلصاً من 
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 العاديات( سورة  100) 

 

11 
 َۢ َجُِي ِ   خَّ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

َجِيُ  ُ  ۔   خَّ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

َجِيٞ  ُ  َّلَّ    خَّ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل
ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 د( فال يخفى اإلدغاـالتحمي

 
 القارعة( سورة  101) 

 

11 
َِٔيُۢة ِ   َظة ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

َِٔيحُ  ُ  ۔   َظة ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

َِٔيحٞ  ُ  َّلَّ   َظة َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل
ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
بر( القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أك

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 التحميد( فال يخفى اإلدغاـ

 
 التكاثر( سورة  102) 

 

5 
 ِٓ ِ   ٱۡلَّكِي ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ُ   ٱۡلَّكِي ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

بصيغة )التكبير أو التهليل وجو التكبير 
أو التحميد( جلي؛ وال يخفى ترقيق الـ 

 لفظ الجاللة على صيغة )التكبير(
 

 العصر( سورة  103) 

 

5 
ۡبِ  ِ   ثِعلطَّ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ ۡبِ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ُ   ثِعلطَّ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

وجو التكبير بصيغة )التكبير أو التهليل 
وال يخفى ترقيق الـ أو التحميد( جلي؛ 

 لفظ الجاللة على صيغة )التكبير(
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 سورة اليمزة(  104) 
 

 بكسر السين ُت ََيۡصِ  ََيَۡصُت  3
8  ٞ ۡؤَضَدة  ٔ   ٜٔ ٞ  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدة

9 
َدة   دَّ َٕ ِ   م  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

 ِ َدة دَّ َٕ ُ  ۔   م  ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

َدة   دَّ َٕ ُ  َّلَّ   م  َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل
ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 التحميد( فال يخفى اإلدغاـ

 
 الفيل( سورة  105) 

 

5 
ُزٜل  

ۡ
أ َّٔ   ِ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

ُزٜلِ 
ۡ
أ ُ  ۔   َّٔ ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

ُزٜل  
ۡ
أ ُ  َّلَّ   َّٔ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل

ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

؛ وال يخفى كنينالتقاء السا تخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 التحميد( فال يخفى اإلدغاـ

 
 قريش( سورة  106) 

 

4 
ٜۡف   ِ   َخ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

ِٜۡف  ُ  ۔   َخ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

ٜۡف   ُ  َّلَّ   َخ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل
ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 التحميد( فال يخفى اإلدغاـ
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 الماعون( سورة  107) 

 

5 
ةُقٜنَ  َٕ ۡ ِ ِمۡسِب  ٱل  ٱَّللَّ

 ِٓ ةُقٜنَ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي َٕ ۡ ُ   ٱل ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
وجو التكبير بصيغة )التكبير أو التهليل  أ

 أو التحميد( جلي

 
 الكوثر( سورة  108) 

 

5 
ۡبََتُ 

َ
ِ   ٱِۡل ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ ۡبََتُ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
َ
ُ   ٱِۡل ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
أو التهليل  وجو التكبير بصيغة )التكبير أ

 أو التحميد( جلي

 
 سورة الكافرون(  109) 

 

6  ِٖ  َوِ َ دِي
ِٖ  َوِ     دِي

 ِٖ ِٖ  َوِ   َوِ َ دِي البزي، والوجو  بإسكاف الياء بخلف عن دِي
  اآلخر للبزي ىو كحفص

6 
 ِٖ ِ   دِي ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
 ِٖ ُ   دِي ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

التكبير أو التهليل وجو التكبير بصيغة )
أو التحميد( جلي؛ وال يخفى ترقيق الـ 

 لفظ الجاللة على صيغة )التكبير(
 

 النصر( سورة  110) 

 

3  ٓۚ  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۚۥٓ َوٱۡشَذۡنىِۡرهُ  َوٱۡشَذۡنىِۡرهُ

3 
َۢا اثَ َّٜ ِ   دَ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

اثَ  َّٜ ُ  ۔   ةدَ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

اثّٗ  َّٜ ُ  َّلَّ   ةدَ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل
ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 ( فال يخفى اإلدغاـالتحميد
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 سورة المسد(  111) 
 

َٛت   1 َ ِب ل
َ
ٛۡ  أ َ ِب ل

َ
 بإسكاف الهاء ت  أ

2  ُٙ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘  ىاء الكناية واواً لفظية وصاًل: بإتباع ۥَخ
 بضم التاء َسَّةَّحُ  َسَّةَّحَ  4

5 
َصد   َّٔ   ِ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

َصدِ  ُ  ۔   َّٔ ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

ُ  َّلَّ   َصد  َّٔ  َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل
ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل أكبر( 

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 ـالتحميد( فال يخفى اإلدغا

 
 سورة اإلخالص(  112) 

 

ا 4 ًٜ ُى ىُ  َُ  بهمز الواو اؤً َُ

4 
َظُدَۢ 

َ
ِ   أ ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي

َظدُ 
َ
ُ  ۔   أ ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

َظدٞ 
َ
ُ  َّلَّ   أ َٙ إَِّلَّ ٱَّللَّ َٰ  إَِل

ُ وَ  ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
 أ

وصاًل: بكسر نوف التنوين في حاؿ 
أكبر( القراءة بوجو التكبير بصيغة )اهلل 

؛ وال يخفى التقاء الساكنينتخلصاً من 
ترقيق الـ لفظ الجاللة، أما عند القراءة 

بوجو التكبير بصيغة )التهليل أو 
 التحميد( فال يخفى اإلدغاـ

 
 الفمق( سورة  113) 

 

5 
ِ   َظَصدَ  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ ُ   َظَصدَ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي ۡزَبُ  ٱَّللَّ
َ
لتكبير أو التهليل وجو التكبير بصيغة )ا أ

 أو التحميد( جلي
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 الناس( سورة  114) 

 

5 
ِ   َوٱۡلَّةِس  ِمۡسِب ٱَّللَّ

 ِٓ  ٱلرَِّنَٰمۡح ٱلرَِّظي
ُ   َوٱۡلَّةِس  ۡزَبُ  ٱَّللَّ

َ
 أ

وجو التكبير بصيغة )التكبير أو التهليل 
وجو التكبير ىنا إذا  –أو التحميد( جلي 
)راجع األصوؿ(؛ وال  -كاف لنهاية السور

ى ترقيق الـ لفظ الجاللة على صيغة يخف
 )التكبير(
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 لثالقسم الثا                                             
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 ( سورة الفاتحة 1) 
 

4  ٍِ ِ َْٰ ٍِ  َم بعد الميمالتي األلف  بحذؼ َمِْ  
َسََٰط  6 َسََٰط  ٱلّطِ  بدؿ الصاد لسينبا :قنبل َسََٰط ٱلطّ ِ  ٱلّطِ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ِض   ِضَسََٰط  ِضَسََٰط  7

 
 ( سورة البقرة 2) 

 

 وزيادة ألفاً  ،وفتح الخاء ،بضم الياء ُقٜنَ دِ ٰـَ ُُيَ  َُيَۡدُقٜنَ  9
 ، وكسر الداؿبعدىا

 الذاؿ وتشديد ،وفتح الكاؼ ،الياء بضم ثُٜنَ ذِّ سَ يُ  يَۡسِذثُٜنَ  10
30  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ إِ  إِّّنِ ُٓ  ّّنِ ۡقَْ

َ
 الياء بفتح أ

33  ُٓ ۡقَْ
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُٓ  إِّّنِ ۡقَْ

َ
 الياء بفتح أ

 بفتح الميم َءاَدمَ  َءاَدمُ  37
 بتنوين الضم ََكَِمَٰخٞ  ََكَِمَٰخ   37
48  ُِ َج ٌۡ ُِ تُ  ُح َج  بدؿ الياء بالتاء ٌۡ
ُزوّٗ  67 زُ  ۖا ُٚ  بهمز الواو ۖا ؤّٗ ُٚ
ُْٜنَ  74 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  تاءبالياء بدؿ ال ۡك
 بالياء بدؿ التاء ۡكُجُدونَ حَ  َتۡكُجُدونَ  83
ُرونَ  85 َٛ َٰ  دََغَٰ ُرونَ دَغَّ  الظاء بتشديد َٛ
85  ۡٓ ُٚ ُٓ تَ  دَُفَُٰدو ُٚ  الفاء وحذؼ األلف وإسكاف ؛التاء بفتح ۥۡىُدو
ُْٜنَ  85 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
ُدِسٍۗ  87 ٌُ ۡدِسٍۗ  ٱّۡ ٌُ  لقلة؛ وال تخفى القالداؿ بإسكاف ٱّۡ
َِل  90  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل يُنِ  ُحَنّ
97  ِ َِ ـّّ ِ  ِضۡبِي َِ ضَ ـّّ  الجيم بفتح ۡبِي
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98  َِ َِ وَصَ  وَِصۡبِي  الجيم بفتح ۡبِي

98  َِ َٰ ى َُ ِٔي َُ  َو ِٔي بهمزة مكسورة بعد األلف وبعدىا ياء؛  َِ ي ِٔــَٰٓ َو
 جلي ومد البدؿ متصلالوالمد الواجب 

َل  105  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل نَ يُ  ُحَنَّ

ة 106 َٛ ة ٔـۡ نصَ َٗ  ُٗنِص بفتح النوف األولى والسين وزيادة ىمزة  َٛ
 ساكنة بين السين والهاء

ِٛۡدي 124 ِديَ  َخ ۡٛ  الياء بفتح َخ
 الياء بإسكاف ثَۡيَِت  ثَۡيَِتَ  125
رَِٗة 128

َ
ۡرَٗة َوأ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف َوأ

ۡم تَ  140
َ
ٜلُٜنَ أ ۡم  ٌُ

َ
ٜلُٜنَ حَ أ  بدؿ التاء الياءب ٌُ
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 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   142
ُروِنٓ  152 َُ ُروِنَ  وَعۡو َُ  الياء بفتح وَعۡو
َٰتِ  168 َٰتِ  ُخُؽَن َٰتِ  ُخۡؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
 الراء بضم ِب  َّّۡيَس ٱّۡ  َّّۡيَس ٱِّۡبَّ  177
ۡرَءانُ  185 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
 الباء بكسر ُيَٜت ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيَٜت  189
 بتنوين الضم وُُصٜقٞ  ۬  َروَرٞ  وُُصَٜق  َروََر   197
208  ِٓ ْۡ ِٓ ٱلصَّ  ٱلّصِ  السين بفتح ْۡ
َٰتِ  208 َٰتِ  ُخُؽَن َٰتِ  ُخۡؽَن  وال تخفى القلقلة ؛الطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   213

220  ٓۚ ۡٓ ََ٘ذُس ۡخ
َ
ُٓ ََّلٝ َِل ََ٘ذُس  ۚۥٓ ۡخ

 ُٓ ََ٘ذُس ۡخ
َ
 ۚۥٓ َِل

 ُٓ ََ٘ذُس ۡخ
َ
مطلقًا، بخلف عنو بتسهيل الهمزة  :البزي ۚۥٓ َِل

 وىو المقدـ، والوجو الثاني كحفص

ُزوّٗ  231 زُ  اۚٓ ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤّٗ ُٚ
 مع بقاء التشديد الراء بضم ََّل دَُغٓار   َغٓارَّ ََّل دُ  233
  َءادَۡيُذٓ 233

َ
ُٓ أ  بحذؼ األلف ۥدَۡيُذ

 ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ُرهُۥًَدۡ  (ٔكةً ) ًََدُرهُۥ 236
 بتنوين الضم َوِضيَّحٞ  َوِضيَّحّٗ  240

ۥ 245 ُٙ ۥَذُيَغّكِىُ  َذُيَظَٰكَِى  ضمو  ،وحذؼ األلف ،العين بتشديد ُٙ
 اءالف

ُػ  245 ُ
ُػ  ُػ َوَيۡجُط  َوَيۡجط  ُ

 بالصاد :البزي َوَيۡجط 
 بفتح الغين ۡروََۢةمَ  ُمۡروََۢة 249
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ُدِسٍۗ  253 ٌُ دۡ  ٱّۡ ٌُ  ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ِسٍۗ ٱّۡ
َّْحٞ  ۬  َبۡيفٞ  254 ۗ  ۬  ُخ ََّْح   َبۡيَف   َشَفََٰكحٞ ۗ  ُخ  بالفتح دوف تنوين َشَفََٰكَح
ة 259 َٚ ةنَِشُ ُٗ  ُٗنِِشُ  الراء بدؿ الزايب َٚ
رِِن  260

َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

 العين تشديدو  ،حذؼ األلفب ُه كِّ يَُغ  يَُظَٰكُِه  261
ةٍ  265 َٜ ةٍ ثِرُ  ثَِرۡب َٜ  الػراء بضم ۡب
ة 265 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  الكاؼ بإسكاف َْ

267  ْ ٜا ُٕ َّٕ ْ تَّ  َوَل  َوََّل َتَي ٜا ُٕ َّٕ ْ َوََّل تَ  َي ٜا ُٕ َّٕ  البزي: بتشديد التاء وصالً  َي
 بدؿ الياء بالنوف َسّىِرُ ُٗ وَ  َوُيَسّىِرُ  271
273  ُٓ ُٛ ُٓ ََيۡصِ  ََيَۡصُج ُٛ  السين بكسر ُج
280  ْ ٜا ًُ ْ دَطَّ  دََطدَّ ٜا ًُ  الصاد بتشديد دَّ
ِرَ  282 َّ  الكاؼ تخفيفو  ،الذاؿ بإسكاف رَ َِ َذُذذۡ  َذُذَذ
ةّٗ  282 ٞ  ةٌ دَِخَٰرَ  دَِخََٰرةً َظةِۡضَ ة  بتنوين الضم )فيهما( َظةِۡضَ

283  ٖٞ ُٚ  وَرَِهَٰ وحذؼ األلف التي  ،بضم الراء والػهاء ٖٞ وَُر
 بعدىا؛ وتفخيم الراء جلي

 بإسكاف الراء؛ وترقيق الراء جلي َذَيۡنىِرۡ  َذَيۡنىِرُ  284
ُب  284 ۡب  َوُيَكّذِ  بإسكاف الباء؛ وال تخفى القلقلة َوُيَكّذِ

 
 آل عمران ( سورة 3) 

 

 الياء بإسكاف وَۡصِو  وَۡصِوَ  20
ّيَِخ  27 َٕ ۡ يۡ  (ٔكةً ) ٱل َٕ ۡ  هاتخفيف الياء مع إسكانب َخ ٱل
ة 37 َٛ َْ ةَوَكىَ  َوَكىَّ َٛ  الفاء بتخفيف َْ
 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيَّة (ٔكةً ) َزَكرِيَّة 37
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 بزيادة ىمزة مضمومة بعد األلف ءُ َزَكرِيَّة َزَكرِيَّة 38
48  ُٙ ُٕ ِ ُٙ جُ وَ  َوُيَكّْ ُٕ ِ  بدؿ الياء بالنوف َكّْ
ۡخُْيُ  49

َ
ٓ أ ّّنِ

َ
َ  أ ّّنِ

َ
ۡخُْيُ  أ

َ
 الياء بفتح أ

49  ٓۚ ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس  الباء بكسر ۚۥٓ ُيٜدُِس
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  51
57  ۡٓ ِٛ َٜوِّي ُٓ ُ٘ ذَ  َذُي ِٛ  بدؿ الياء األولى بالنوف ۥَٜوِّي
ٓۡ َهَٰٓ  66 ُٗذ

َ
ُٓ َهَٰ  أ ُٗذ

َ
ُٓ ـَٚ  ۥأ ُٗذ

َ
 حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

ن 73
َ
بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة نٝاءَ  أ

 الثانية
 السين بكسر ۥُجٜهُ ِِلَۡعصِ  ِِلَۡعَصُجٜهُ  78

ٜنَ  79 ُٕ ِ ٜنَ َْ كۡ تَ  ُتَكّْ وفتح الالـ  ،العين وإسكاف ،فتح التاءب ُٕ
 مع تخفيفها

80  ۡٓ ُمَرُك
ۡ
ن َوََّل يَأ

َ
ُمرُ  أ

ۡ
ُٓ َوََّل يَأ ن ۥُز

َ
 الراء بضم أ

 بالتاء بدؿ الياء )فيهما( رَۡصُكٜنَ دُ ۬   ۡجُنٜنَ تَ  يُرَۡصُكٜنَ ۬   َحۡجُنٜنَ  83
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َل  93  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل دُنَ  ُتَنَّ
 الحاء بفتح ش  ظَ  ِظش   97

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   101
ْۚٓ  َوََّل  103 ٜا ًُ ْۚٓ َوَل تَّ  َتَىرَّ ٜا ًُ ْۚٓ  َىرَّ ٜا ًُ  البزي: بتشديد التاء وصالً  َوََّل َتَىرَّ
115  ْ ٜا ْ تَ  َحۡىَكُْ ٜا  بالتاء بدؿ الياء ۡىَكُْ
115  ۗ  بالتاء بدؿ الياء ۥۗ ۡسَىُروهُ دُ  يُۡسَىُروهُ

119  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ ـَٚ  ۥأ ُٗذ

َ
 حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

120  ۡٓ ُٓ ََّل يَُِضۡ  ََّل يَُُض ُز  الراء وإسكاف ،الضاد بكسر ۥُز
130  ۖ َظََٰكَىحّٗ َغكَّ  ٔ   ٔ ۖ  العين وتشديد ،األلف بحذؼ َىحّٗ

يِّٖ 146
َ
ِ َوكَ  َوَكأ ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، ألف بعد الكاؼب ٖٓان

 بدؿ الياء مكسورة
146  َِ ََٰذ  وكسر التاء ،وضم القاؼ ،حذؼ األلفب َِ ذِ ًُ  َق
ِۡل  151  كاف النوف، وتخفيف الزايبإس ۡل يُنِ  ُحَنّ
154  ۡٓ ُٓ بِ  ُبُيٜدُِس  الباء بكسر ۥُيٜدُِس
ُْٜنَ  156 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
ُكٜنَ  157 َٕ ُكٜنَ َتۡ  ََيۡ  بالتاء بدؿ الياء َٕ
 السين بكسر َبَّ َوََّل َُتۡصِ  َوََّل َُتَۡصَبَّ  169
 لسينا بكسر َبَّ َوََّل ََيۡصِ  َوََّل ََيَۡصَبَّ  178
 السين بكسر َبَّ َوََّل ََيۡصِ  َوََّل ََيَۡصَبَّ  180
ُْٜنَ  180 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
ۥ 187 ُٙ َّ٘ ۥَِلُ  َِلُبَّيِنُ ُٙ َّ٘  بالياء بدؿ التاء بَّيِنُ
ۥ 187 ُٙ َٜٗ ُٕ ۥيَ َوََّل  َوََّل دَۡسُذ ُٙ َٜٗ ُٕ  األولى بالياء بدؿ التاء ۡسُذ
 كسر السينبو  ،بالياء بدؿ التاء َبَّ ََيۡصِ  ََّل  ََّل َُتَۡصَبَّ  188
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188 ُٓٛ َّ٘ ٓبُ صِ ََيۡ وَََل  وَََل َُتَۡصبَ ُٛ وضم  ،كسر السينبو  ،بالياء بدؿ التاء َّ٘
 الباء

195  ْ ٜا َزّىَِرنَّ  َوًُذُِْ
ُ
ِّ  َِل ْ َوًُذ ٜا َزّىَِرنَّ  ُْ

ُ
 التاء بتشديد َِل

 
 سورة النساء(  4) 

 
 بتشديد السين ةَٓءلُٜنَ تَصَّ  تََصةَٓءلُٜنَ  1

 وألف بعدىا ،الصاد بفتح يَُٜصَٰ  يُِٜص  11
 الباء بكسر ُيٜتِ ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  15
انِ  16 َ َ  َوٱَّلَّ  مع المد الالـز ،النوف بتشديد نِّ ٓاَوٱَّلَّ
َ٘ح    19 ِ َجّي َجيَّ  ٔ   الياء بفتح َ٘ح   ٔ 
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24  َِّ ِظ

ُ
  َوأ

َ
 الهمزة والحاء بفتح َِّ ظَ َوأ

ِ  دَِخََٰرةً  29  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َخََٰرةٌ د
ْ  َٔ َوۡس  32 ٜا ْ  َوشَ  ُْ ٜا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ُْ
َدۡت  33 ٌَ َٰ  َخ َدۡت ـَع  ألفاً بعد العين بزيادة ٌَ
َ٘حّٗ  40 َ٘حٞ  َظَص  بتنوين الضم بدؿ تنوين الفتح َظَص
ة 40 َٛ ةكِّ يَُغ  يَُظَٰكِۡى َٛ  وتشديد العين ،بحذؼ األلف ۡى
68  َٰ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل ةَسَٰؼّٗ ِض   ةِضَسَٰؼّٗ  ةؼّٗ ِضَس
ٜنَ  77 ُٕ َْ ـۡ ٜنَ حُ َوََّل  َوََّل ُت ُٕ َْ  بالياء بدؿ التاء ـۡ
ۡرَءاَنۚٓ  82 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَنۚٓ ٱّۡ

َٜوَّ  97 َٖ دَ ِي ُٓ ٱَّلَّ ُٛ َٰ  ى
 َٖ ِي ٱَّلَّ

ُٓ َٜوَّ دَّ  ُٛ َٰ  ى
 َٖ ِي ٱَّلَّ

َٜوَّ  ُٓ دَ ُٛ َٰ  ى
 وصالً  تاءالبزي: بتشديد ال

109  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ ـَٚ  ۥأ ُٗذ

َ
 حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

 وفتح الخاء ،ضم الياءب ُْٜنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخُْٜنَ  124

َٰ يَ  يُۡطَِْعة 128 بفتح الياء والصاد والالـ، مع تشديد  َعةَْ طَّ
 الصاد وألف بعدىا

َل  136  بضم النوف، وكسر الزاي َل ّزِ ُٗ  َٗزَّ
َٗزَل  136

َ
  أ

ُ
 بضم الهمزة، وكسر الزاي َل ٗزِ أ

َل  140  بضم النوف، وكسر الزاي َل ّزِ ُٗ  َٗزَّ
ۡركِ  145 رَ  ٱلَّ  الراء بفتح كِ ٱلَّ
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ٓۡ يُ  152 ِٛ ُٓ ُٗ  ۡؤتِي ِٛ  بدؿ الياء األولى بالنوف ۥۡؤتِي
َِل  153  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل دُنِ  ُتَنّ
رَِٗة 153

َ
رۡ  أ

َ
 يخفى تفخيمها؛ وال الراء بإسكاف َٗةأ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل ةَسَٰؼّٗ ِض   ةِضَسَٰؼّٗ  ةِضَسَٰؼّٗ  175
 

 سورة المائدة(  5) 
 

2  ۡٓ وُك ن َضد 
َ
ُٓ إِ  أ وُك  الهمزة بكسر ۥن َضد 

2  ْ ٜا ْ تَّ  َوَل  َوََّل َتَكةَوُٗ ٜا ْ  َكةَوُٗ ٜا  البزي: بتشديد التاء وصالً  َوََّل َتَكةَوُٗ
6  ۡٓ رُۡصَُْس

َ
رُۡصِْ  َوأ

َ
ُٓ َوأ  الالـ بكسر ۥُس

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   16
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف يَِدي يَِديَ  28
َخةُف  28

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

ۡعِخ   42 عُ  لِْص   الحاء بضم ِخ  لِْص 
 الحاء بضم َوٱۡۡلُُروحُ  َوٱۡۡلُُروحَ  45
ُٜل  53 ٌُ ُٜل  َوَي ٌُ  الواو بحذؼ َح
ُزوّٗ  57 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
ُزوّٗ  58 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
ۡعَخۚٓ  62 عُ  ٱلص   الحاء بضم َخۚٓ ٱلص 
ۡعَخۚٓ  63 عُ  ٱلص   الحاء بضم َخۚٓ ٱلص 
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 تنوين بالضم دوف آءُ وََضزَ  آءٞ وََضزَ  95
95  ُِ ِۡس ّٔ  ِِ ِۡس  بكسر الالـ ّٔ

ُل  101  إسكاف النوف، وتخفيف الزايب ُل يُنَ  ُحَنَّ
ۡرَءانُ  101 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
َٖ ٱ 107 ِي َٖ ٱ ٱۡشَذَعيَّ  َّلَّ ِي  وكسر الحاء ،ضم التاءب يَّ عِ ٱۡشذُ  َّلَّ
ُدِس  110 ٌُ دۡ  ٱّۡ ٌُ  ؛ وال تخفى القلقلةالداؿ بإسكاف ِس ٱّۡ
َِل  112  زايبإسكاف النوف، وتخفيف ال َل يُنِ  ُحَنّ
ة 115 َٛ ُ ِل َنّ نِ  ُٔ ةُٔ َٛ ُ  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ل
116  َ ّمِ

ُ
ّمِ  َوأ

ُ
 المنفصل المد؛ وال يخفى الياء بإسكاف َوأ

نۡ  116
َ
نۡ  َِلَ  َِلٓ أ

َ
 الياء بفتح أ

 
 سورة األنعام(  6) 

 
َخةُف  15

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

ۡرَءانُ  19 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  الهمزة ونقل حركتها للراء بحذؼ انُ ٱّۡ
َب  27 ُب  َُٗسّذِ  الباء بضم َُٗسّذِ
 األخيرة النوف بضم َوَُٗسٜنُ  َوَُٗسٜنَ  27
 بالياء بدؿ التاء ۡكٌُِْٜنَ حَ  َتۡكٌُِْٜنَ  32
َِل  37  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل يُنِ  ُحَنّ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   39
54  َّٗ

َ
ۥ  أ ۥ ُٙ ُٙ َّٗ

َ
ۥ  إِ  وَأ ُٙ ۥإِ وَ  َّٗ ُٙ  )فيهما( الهمزة بكسر َّٗ

جنَ  63
َ
َ٘ةأ َٰ جنَ  ى

َ
 بياء ساكنة بعد الجيم وبعدىا تاء مفتوحة َ٘ةَذـيۡ أ

يُسٓ 64 َّ٘ضِ  الجيم تخفيفو  ،النوف بإسكاف يُسٓيُ٘ضِ  ُح
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74  ٍَ َٰ َرى
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ٍَ  إِّّنِ َٰ َرى

َ
 الياء بفتح أ

 الياء فبإسكا وَۡصِو  وَۡصِوَ  79
ِۡل  81  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ۡل يُنِ  ُحَنّ
 تنوينكسر التاء دوف ب َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   83
 بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيَّة َوَزَكرِيَّة 85
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   87

91 
ۥ   ُٙ  َتَۡكَُْٜٗ

ة   َٛ  ُىٜنَ َوُتۡ  ُتۡجُدوَج
ۥ  ََيۡ  ُٙ   َكَُْٜٗ

ة  حُ  َٛ  ۡخُىٜنَ يُ وَ  ۡجُدوَج
 (الثالثة) بالياء بدؿ التاء

94  ۡٓ َُ٘س ُ٘  ثَۡي ُٓ ثَۡي  النوف بضم ۥُس
ّيِخِ  95 َٕ ۡ يۡ  (ٔكةً ) ٱل َٕ ۡ  هاتخفيف الياء مع إسكانب ِخ ٱل

96  َِ  ضمو  ،وكسر العين ،ألف بعد الجيمب ُِ كِ َوَجَٰ  وََصَك
 الالـ

96  َِ ۡ ِِ  ٱِلَّ ۡ  كسر الالـب ٱِلَّ
رّٞ  98 ٌَ ۡصَذ ُٕ ۡصَذٌِ  َذ ُٕ  ؛ وال يخفى ترقيق الراء وقفاً كسر القاؼب رّٞ َذ

 ألف بعد الداؿب َدَٰرَۡشَخ  َدرَۡشَخ  105
109  ٓ ة َٛ جَّ

َ
ةإِ  أ َٛ  الهمزة بكسر جَّ
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لٞ  114 َنَّ نَ  ُٔ  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي لٞ ُٔ
ُخ  115 َٕ ِ  (الجمعب) بزيادة ألف بعد الميم ََكَِمَُٰخ  ََك
119  َِ  بضم الفاء، وكسر الصاد َِ ّطِ وُ  وَطَّ
 وكسر الراء ،الحاء بضم مَ ّرِ ظُ  َظرَّمَ  119
ْ ٜنَ  119 ُِغ َ  ِلَّ ْ ٜنَ ِلَّ  الياء بفتح ِغ
ة 125 ًٌ ِ ةَعيۡ  َعّي  هاتخفيف الياء مع إسكانب ًٌ

دُ  125 كَّ وتخفيف  مع تخفيفها، الصاد بإسكاف َكدُ يَۡط  يَطَّ
 العين

126  َٰ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَُٰط ِض   ِضَسَُٰط  ُط ِضَس
128  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  ََيَُۡشُ ُٚ  بدؿ الياء النوفب ۥَُشُ
ۡيَذحّٗ  139 ۡيَذحٞ  َّٔ  بتنوين الضم بدؿ الفتح َّٔ
140  ْ ٜٓا ْ َرذَُّْٜ َرَذُْ  التاء بتشديد ا
ۥ 141 ُٙ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ۥأ ُٙ  الكاؼ بإسكاف ُْ

 ءالحا بكسر َطةدِهۦِۖ ظِ  َظَطةدِهۦِۖ  141
َٰتِ  142 َٰتِ  َنَٰتِ ُخؽۡ  ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
ۡكزِ  143 َٕ

ۡ كَ  ٱل َٕ ۡ  العين بفتح زِ ٱل
 بالتاء بدؿ الياء ُسٜنَ دَ  يَُسٜنَ  145
ُرونَ  152 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَِٰط ِض   ِضَسَِٰط  ِضَسَِٰط  153
َق ذَ  153 َق َذذَّ  َذَىرَّ َق  َىرَّ  البزي: بتشديد التاء َذَذَىرَّ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   161
ِ  ةّٕٗ رِيَ  161  مع تشديدىاوكسر الياء  ،القاؼ بفتح ةّٕٗ َرّي
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 ( سورة األعراف 7) 
 

ُرونَ  3 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
16  ٍَ ََٰؼ ٍَ  ِضَس ََٰؼ ٍَ ِض   ِضَس ََٰؼ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َس
 السين بكسر ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  30
ِۡل  33  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ۡل يُنِ  ُحَنّ
َ٘حُ  44 َّّۡك ن 

َ
نَّ  أ

َ
َ٘حَ  أ َ٘حُ  َّۡك َّّۡك ن 

َ
 مع التشديد نوف )أف(،بفتح  :البزي أ

َ٘حُ  44 َ٘حَ  َّّۡك َ٘حُ  َّۡك  التاءبفتح  :البزي َّّۡك

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ يٱلّرِ  ٱلّرَِ َٰطَ  57
 األلف )باإلفراد(

َۢا 57 ُ  بَُۡشَ َۢ س  الشينو النوف النوف بدؿ الباء، مع ضم ب اَُشَ
ّيِخ   57 يۡ  َّٔ  مع إسكانها الياء بتخفيف خ  َّٔ
ُرونَ  57 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
59  ٓ َ  إِّّنِ  الياء بفتح إِّّنِ
69  ۡ ۖ ثَط  ۖ ثَۡط  َؽحّٗ ۖ  َؽحّٗ َؽحّٗ ۡ

 الخالصة بالصاد :البزي ثَط 
ۖ ُبُيٜدّٗ  74 ۖ ُيٜدّٗ بِ  ة  الباء بكسر ة
81  ۡٓ ُٓ ٝاءَ  إَُِّٗس  ل الثانيةيسهتو  ،ىمزة مفتوحةبزيادة  ۥَُّٗس
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   86
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98  َٖ ِٔ
َ
َو أ

َ
وۡ  أ

َ
َٖ  أ ِٔ

َ
 الواو بإسكاف أ

ِعَ  105 ِع  َٔ  الياء بإسكاف َٔ
111  ۡٙ رِۡص

َ
رۡصِ  أ

َ
 وضم الهاء ،ػهمزة ساكنة بعد الجيمب ۥُٙ  ٔـۡ أ

ُه  117 ٌَ البزي: و  ؛القاؼ وتشديدالالـ  بفتح ُه ٌَّ دََْ  ُه ٌَّ َْ دَّ  دَْۡ
 وصالً  بتشديد التاء

123 
 (ٔؽٌْةً )

ُ٘ذٓ َٔ ُن َءا ٜۡ  وِرَۡق

 (ٔؽٌْةً )
نُ  ٜۡ  وِرَۡق

ُٓ  ۬۬ ءَ   ُ٘ذ َٔ  ۥا

 (اثذداءً )
ُٓ  ۬۬ ءَ   ُ٘ذ َٔ  ۥا

 ۬ 
 (وضَلً )

نُ  ٜۡ  وِرَۡق
ُٓ  ۬۬ وَ   ُ٘ذ َٔ  ۥا

بتسهيل الهمزة ، و زيادة ىمزة استفهاـب
مطلقاً، وتحقيق األولى حاؿ  الثانية

األولى الهمزة إبداؿ ب :قنبلاالبتداء؛ و 
 )فرعوف( عند وصلها بما قبلها واواً 

 
وصاًل: بإتباع ميم الجمع واواً وابن كثير: 

 لفظية

127  ُِ ِ ّذ ٌَ ُ٘  تخفيفو  ،القاؼ وإسكاف ،النوف بفتح ُِ ذُ ٌۡ َ٘ شَ  َش
 مع ضمها؛ وال تخفى القلقلةالتاء 

رِِنٓ  143
َ
رۡ  أ

َ
 ؛ وال يخفى تفخيمهاالراء بإسكاف ِن أ

َ  إِّّنِ  144  الياء بفتح إِّّنِ
 (اإلفرادببحذؼ األلف الثانية؛ ) َِت ثِرَِسََْٰ  ثِرَِسََٰلََِٰت  144
 ءاليا بفتح َبۡكِدَيۖ  َبۡكِدٓي   150
ٓۡ  َٔ َوۡس  163 ُٛ ُٓ  َوشَ  ْۡ ُٛ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ۥْۡ
ۡكِذَرةً  164 ۡكِذَرةٌ  َٔ  بتنوين الضم بدؿ الفتح َٔ
 بدؿ التاء الياءب ۡكٌُِْٜنَ حَ  َتۡكٌُِْٜنَ  169
176  َٰ َٛر  ذَّ ٍَ يَْۡ ِ ۡرۚٓ  ل َٛ َٰ  يَْۡ ٍَ َذ ِ  باإلظهار ل
186  ۡٓ ُٚ ُٓ َٗ وَ  َوَيَذُر ُٚ  ءبدؿ اليا النوفب ۥَذُر

 ٞه ـيۡ ؼَ  َطَٰٓهِٞه  201
ت ياء ساكنة اثبإو  والهمزةحذؼ األلف ب

 مكانهما
ۡرَءانُ  204 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
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 ( سورة األنفال 8) 
 

11  ُٓ يُس َٰ شَ نۡ حَ  ُحَنّشِ ُٓ ى  ُس
وفتح  ،الغين وإسكاف األولى، الياء بفتح

 ألفاً بعدىا وزيادة مع تخفيفها،الشين 
 الياءبدؿ 

 بضم السين ٱۡل َكةُس  ٱۡل َكةَس  11
ُِل  11  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل َوُينِ  َوُيَنّ
18  ُٖ ِٜٚ َٜ  ُم  النوف وتنوين ،الهاء وتشديد ،فتح الواوب ٖٞ ِّٚ ُم
ۡيدِ  18 ۡيدَ  ََ  بفتح الداؿ ََ
نَّ ٱ 19

َ
َ َوأ َ نَّ ٱِإَو َّللَّ  الهمزة بكسر َّللَّ

20  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ دَّ  ََّلٓ وَ  َوََّل دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  البزي: بتشديد التاء وصالً  َوََّل دَ
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42  ِ ِ ثِعّۡكِ  (ٔكةً ) ثِعُّۡكۡدَوة  العين بكسر ۡدَوة

بياءين مخففتين األولى مكسورة  :البزي َحَّ  يَ ـِۧ ظَ  َحَّ  42
 والثانية مفتوحة

46  ْ ٜا ْ دَّ  َوََّلٓ  َوََّل دََجَٰزَُق ٜا ْ َوََّل دََجَٰزَُقٜ َجَٰزَُق  البزي: بتشديد التاء وصالً  ا
َرىَٰ   48

َ
ٓ أ َخةُف  إِّّنِ

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َرىَٰ   إِّّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّّنِ

َ
 (فيهما)الياء  بفتح أ

 لسيناوكسر  بدؿ الياء، التاءب َبَّ صِ َُتۡ َوََّل  َوََّل ََيَۡصَبَّ  59

65 
ُِ٘سٓ  ّٔ ِإَون يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ّٔ 
ِةْاَحٞ دَ ِإَون  ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ  بدؿ الياء بالتاء (كن)ي ُسٖ 

ۚٓ َعۡكىّٗ  66 ۚٓ ۡكىّٗ ُع  ة  الضاد بضم ة

66 
ُِ٘سٓ  ّٔ وَإِن يَُسٖ 

ِةْاَحٞ  ِةْاَحٞ دَ وَإِن  ّٔ ّٔ ُِ٘سٓ  ّٔ  بدؿ الياء بالتاء (كن)ي ُسٖ 

 

 سورة التوبة(  9) 
 

َصَِٰضدَ  17  (اإلفراد)ب بإسكاف السين، وحذؼ األلف ِضدَ َمصۡ  َٔ
 نتنوي بضم الراء دوف ُقَزيۡرُ  ُقَزيۡرٌ  30
ـٜنَ يَُظَٰ  ٜنَ  ُٔ يَُظَِٰ   30  وحذؼ الهمزة ،الهاء بضم ُٛ
37   ِ  وكسر الضاد ،فتح الياءب ِ  يَغِ  يَُغ

ِۡ دََربَُّطٜنَ  52 َٚ 
 ِۡ َٚ

 َربَُّطٜنَ دَّ 
 ِۡ َٚ

 دََربَُّطٜنَ 
مع إظهار  البزي: بتشديد التاء وصاًل؛

 الالـ

َل  64  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل دُنَ  ُتَنَّ
 وفتح الفاء بدؿ النوف، ياء مضمومةب ۡكَه ح   ُه جَّكۡ  66
ۡب  66  فتح الذاؿو  بدؿ النوف، بتاء مضمومة ۡب ُتَكذَّ  ُجَكّذِ
 بتنوين ضم بدؿ تنوين الفتح َؼةٓنَِىُۢة َؼةٓنَِىَۢة 66
اۖ  83 ِعَ َقُدوًّ ِع  َٔ اۖ  َٔ  الياء بإسكاف َقُدوًّ
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ٜۡءٍِۗ  98  المد المتصل بضم السين؛ وال يخفى ءٍِۗ ٜٓ ٱلص   ٱلصَّ

ة 100 َٛ ِ  ِٖٔ َتۡرِي َتۡرِي َُتَۡذ ةَُتۡذ  تاءبعد )تجري(، وكسر ال)من(  ةاديز ب َٛ
 الثانية )تحتها(؛ واإلخفاء جلي

103  ٍَ دَ َٰٜ َٰ  َضَْ ِ َضََْن كسر بإثبات واو مفتوحة قبل األلف، و  ٍَ د
 )بالجمع( التاء

نَ  106 ٜۡ  همزة مضمومة بعد الجيمب نَ ٜ ٔـُ ُمرۡصَ  ُمرَۡص
فَ  110 ؽَّ ٌَ فَ تُ  َت ؽَّ  التاء بضم ٌَ
ۡرَءاِن   111 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اِن  َوٱّۡ
 بدؿ الياء األولى التاءب زِيلُ دَ  يَزِيلُ  117

 
 سورة يونس(  10) 

 
ُرونَ  3 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
 بهمزة بدؿ الياء :قنبل ةٓءّٗ بَ عِ  ِعَيةٓءّٗ  ِعَيةٓءّٗ  5

ۡرَءانٍ  15 ٌُ ِ رَ  ث ٌُ ِ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٍ ث
نۡ  15

َ
َخةُف  ۬  َِلٓ أ

َ
ٓ أ نۡ  َِلَ  إِّّنِ

َ
َ  ۬  أ َخةُف  إِّّنِ

َ
 (فيهما)الياء  بفتح أ

َُٰسٓ 16 ۡدَرى
َ
 َوََّلٓ أ

 
َ
ُٓ َوَِل َُٰس  ۥۡدَرى

 َوََّل ۬  
 ُٓ َُٰس ۡدَرى

َ
 ۥأ

 
َ
ُٓ َوَِل َُٰس  ۥۡدَرى

البزي: لو و ، بعد الالـالتي بحذؼ األلف 
ميم  وصاًل: بإتباع؛ و إثباتها و ثاني ىووج

 واواً لفظيةالجمع 

َتَٰفَ  23 َتَٰفُ  َّٔ  العين ضمب َّٔ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   25
 ؛ وال تخفى القلقلةالطاء بإسكاف ةكّٗ ًِؽۡ  ةًَِؽكّٗ  27
ّيِخِ  31 َٕ ۡ ّيَِخ  ۬  ٱل َٕ ۡ يۡ  ٱل َٕ ۡ يۡ  ۬  خِ ٱل َٕ ۡ  هاإسكان تخفيف الياء معب َخ ٱل
ِّٛدِيٓ  35 َٛ  يَ يَح  الهاء بفتح ّدِ
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ۡرَءانُ  37 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ
45  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  ََيَُۡشُ ُٚ  بالنوف بدؿ الياء ۥَُشُ
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ان  ًُرَ  ًُۡرَءان   61
ۡصرَِي إَِّلَّ  72

َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المدفى ؛ وال يخالياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

ٓۡ  ة  ُبُيٜدّٗ  87 ُٓ بِ  ة  ُيٜدّٗ بِ  ُبُيٜدَُس  الباء بكسر ۥُيٜدَُس
88  ْ ٜا  ْ ْ ِِلَ  ِِلُِغ ٜا  ْ  الياء بفتح ِغ
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ِِ  وََس  ِِ  َٔ وَۡس  94

َ٘  ُٗ٘شِ  103  وتشديد الجيم ،فتح النوف الثانيةب شِّ ُج
 

 سورة ىود(  11) 
 

3  َّّ َٜ ْ ِإَون دَ ا ْ ِإَون دَّ  ٜۡ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  وصالً  البزي: بتشديد التاء ِإَون دَ
َخةُف  3

َ
ٓ أ َ  وَإِّّنِ َخةُف  وَإِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ
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 العين وتشديد ،األلف بحذؼ ُه يَُغكَّ  يَُظََٰكُه  20
ُرونَ  24 ََّ ُرونَ  دََذ ََّ  الذاؿ بتشديد دََذ
25  ۡٓ   إِّّنِ َُّس

َ
ُٓ أ  لهمزةبفتح ا ۥّّنِ َُّس

َخةُف  26
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

َِيۡخ  28 ّٕ  وتخفيف الميم ،بفتح العين َيۡخ ِٕ َذكَ  َذُك
ۡصرَِي إَِّلَّ  29

َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المد؛ وال يخفى بإسكاف الياء إَِّلَّ  أ

29  ٓ ُِِّنِ َٰ َ  َوَل ُِِّنِ َٰ  فتح الياء: بالبزي َوَل
ُرونَ  30 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  تشديد الذاؿب ََّ
40   

 التنوين بالكسر دوف َزوَۡصۡيِ  ُِكِّ  َزوَۡصۡيِ  ُِكّ
ةَدۡؑر 41 َٛ َٰ ةرَ ُدۡ  ى َٛ َٰ  وترؾ اإلمالة ،بضم الميم ى
َُٰجَِنَّ  42 َُٰجَِنِّ  َ   بكسر الياء األخيرة َ 

َ٘ة 42 َك َّٔ ت  ََ َ٘ة ٱۡر َك َّٔ ت  ََ  ٱۡر
ۡت  ََ َ٘ةَٔ  ٱۡر َ٘ة َك َك َّٔ ت  ََ بخلف  ي الميمف البػاء : بإدغاـالبزي ٱۡر

 ، والوجو الثاني لو ىو اإلظهارعنو

ِٖ  َٔ تَۡس  46  مع تشديدىا النوفوفتح  ،بفتح الالـ َّٖ َْ  َٔ تَۡس  ْۡ
46  ٍَ ـُ ِق

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ٍَ  إِّّنِ ـُ ِق

َ
 بفتح الياء أ

ُقٜوُ  47
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُقٜوُ  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ۡصرَِي إَِّلَّ  51
َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المد يخفى ؛ والبإسكاف الياء إَِّلَّ  أ

ۚٓ  َذَؽَرِنٓ   51  فتح الياءب :البزي َذَؽَرِن   َذَؽَرِنَ
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   56
57  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ وَإِن دَّ  وَإِن دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  البزي: بتشديد التاء وصالً  وَإِن دَ

68  ْ َٜداْ َزَىُروا ُٕ ٜدّٗ  َث ُٕ ْ  اَث جلي؛  اإلخفاءوصاًل: بتنوين الفتح، و  َزَىُروا
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

َٜب  71 ٌُ ُٜب  َحۡك ٌُ  بضم الباء َحۡك
ۡسِ  81

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل وَعۡسِ  وَأ
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81  ۖ ٍَ دَ
َ
دُ  ٱۡمَرأ

َ
ۖ ٱۡمَرأ  بضم التاء ٍَ

َُٰسٓ 84 َرى
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َُٰسٓ إِّّنِ َرى

َ
َُٰسٓ إِّّنِ  أ َرى

َ
 البزي: بفتح الياء أ

َخةُف  84
َ
ٓ أ َ  ِإَوّّنِ َخةُف  ِإَوّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

87  ٍَ دُ َٰٜ َضَْ
َ
َٰ  أ َضََْن

َ
ٍَ أ  بواو مفتوحة بعد الالـ )بالجمع( دُ

ن 89
َ
ةِِقٓ أ ٌَ ةِِقَ  ِش ٌَ ن ِش

َ
 بفتح الياء أ

ِؽيٓ  92 ۡٚ َر
َ
ِؽيَ  أ ۡٚ َر

َ
 بفتح الياء أ

تِ  105
ۡ
تِ  يَأ

ۡ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦيَأ

105  ُٓ َّْ ُٓ دَّ  ََّلٓ  ََّل دََس َّْ ُٓ  َس َّْ  البزي: بتشديد التاء وصالً  ََّل دََس
108  ْ ْ شَ  ُشكُِدوا  بفتح السين كُِدوا
 مع إسكانها بتخفيف النوف ّلَُكّّٗ  ِإَون ِإَونَّ ّلَُكّّٗ  111
ة 111 َّٕ َّ َٕ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
 بفتح الياء، وكسر الجيم فُ رۡصِ يَ  يُرَۡصفُ  123
ُْٜنَ  123 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك

 
 سورة يوسف(  12) 

 
َٰ  ًُۡرَٰءًٗة 2  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ًٗةًَُس
ۡرَءانَ  3 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
َُٰجَِنَّ  5 َُٰجَِنِّ  َ   بكسر الياء األخيرة َ 

  خٞ َءايَ : وضَلً  َءاَ َٰخٞ  7
 ؗخٞ َءايَ : وًىةً 

؛ (اإلفراد)بياء بعد الالتي بحذؼ األلف 
 ووقفًا: بالهاء بدؿ تاء المؤنث

 مع كسر العين بدؿ الياء،بالنوف  ۡردَفِ َٗ  يَۡرَتفۡ  12
 بدؿ الياءبالنوف  َْۡكۡت َٗ وَ  َوَيَْۡكۡت  12
 األخيرة )ياء اإلضافة(بفتح الياء  َِلَۡعُزُِِٗنَ  َِلَۡعُزُِِٗنٓ  13
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ىَٰ  19 َٰ  َ َٰبَُۡشَ مفتوحة وصاًل، ساكنة بزيادة ياء إضافة  يَ  َ َٰبُۡشَس
 وقفاً 

ۡيَخ  23 ۡيُخ  َٚ  بضم التاء َٚ
23  َٖ ۡظَص

َ
ٓ أ َ  َرّبِ َٖ  َرّبِ ۡظَص

َ
 بفتح الياء أ

ۡخَِْطيَ  24 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  بكسر الالـ الثانية ِطيَ ٱل
36  

َ
َِِٰنٓ أ   (ٔكةً ) َرى

َ
َِِٰنَ أ  بفتح الياء َرى

 بفتح الياء َءاثَةٓءِيَ  َءاثَةٓءِيٓ  38
43  ٓ َ  إِّّنِ  بفتح الياء إِّّنِ
رِۡصفُ  46

َ
ٓ أ َ  ََّّكّلِ رِۡصفُ  ََّّكّلِ

َ
 بفتح الياء أ

ثّٗ  47
َ
  ةَدأ

ۡ
 بإسكاف الهمزة ةثّٗ َدأ

ُٙ  َٔ وَۡس  50 ْۡ  ُٙ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ۥوََصْۡ
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56  ٓۚ َ َظۡيُر  َظۡيُر يََشةُٓء ۚٓ س  بالنوف بدؿ الياء َشةُٓء
62  ِِٙ  ؿ النوف تاء مكسورةابدإو  ،األلفبحذؼ  ِٙ ذِ ِّىِۡذيَ  ِّىِۡذَحَٰ٘

ٗـّ  64 ۖ َحَٰىِ ۖ ٗـّ ىۡ ظِ  ة وإسكاف  ،وحذؼ األلف ،بكسر الحاء ة
 الفاء

َٰ دُۡؤدُٜنِ  66 َٰ دُۡؤدُٜنِ  َظَتَّ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَظَتَّ
َٗة   69

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َٗة   إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 تنوينبالكسر دوف  َدَرَجَٰخِ  َدَرَجَٰخ   76

ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  80 ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  ُصٜا ٜا  ُص
ْ  يَ ٱۡشَتَٰ  ْ  َٔ ٱۡشَذۡي  ُصٜا  ُصٜا

بخلف عنو بتقديم الهمزة على  :البزي
، وفتح الياء، والوجو الياء وجعلها ألفاً 

 الثاني كحفص
وۡ  80

َ
ِبٓ أ

َ
ِبَ  أ

َ
وۡ  أ

َ
 بفتح الياء أ

ِِ  ِِ  َٔ َوۡس  82  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين َوَش

ْ  َٔ دَةْۡ   87 ْ  َٔ دَةْۡ   ُصٜا ٜا  ُص
ْ  دَةيَ  ْ  َٔ دَةْۡ   ُصٜا  ُصٜا

بخلف عنو بتقديم الهمزة على  :البزي
، وفتح الياء، والوجو الياء وجعلها ألفاً 

 الثاني كحفص

 ُس  َٔ يَةْۡ   ُس  َٔ يَةْۡ   87
 ُس  يَ يَة

 ُس  َٔ يَةْۡ  
بخلف عنو بتقديم الهمزة على  :البزي

، وفتح الياء، والوجو الياء وجعلها ألفاً 
 الثاني كحفص

90  ٍَ ءَِّٗ
َ
ٍَ إِ  أ )أي بحذؼ ىمزة  بهمزة واحدة مكسورة َّٗ

 االستفهاـ(
ٖ َحذَّيِ  90 ٖ َحذَّيِ  َٔ ٖ َحذَّيِ  َٔ  مطلقاً: بإثبات ياء زائدةقنبل:  ۦَٔ
96  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُٓ  إِّّنِ ۡقَْ

َ
 بفتح الياء أ

يِّٖ 105
َ
ٓ  َوَكأ ِ َوََك  ٖن

بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة، ثم ىمزة 
 الياءمكسورة بدؿ 
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وفتح الحاء وألف  بدؿ النوف، بالياء َحَٰ ٜي   ِحٓ ٜٗ  109
 بدؿ الياء بعدىا

 التاء بالياء بدؿ ۡكٌُِْٜنَ حَ  َتۡكٌُِْٜنَ  109

 َس  َٔ ٱۡشَذۡي  َس  َٔ ٱۡشَذۡي  110
 َس  ٱۡشَتَٰيَ 

 َس  َٔ ٱۡشَذۡي 
البزي: بخلف عنو بتقديم الهمزة على 

، وفتح الياء، والوجو الياء وجعلها ألفاً 
 ثاني كحفصال

110  ْ ِذثُٜا ذِّ  َُ َُ ْ  الذاؿ بتشديد ثُٜا

110  َ ُّ٘جِ ُ٘  َذ  قبلها، ساكنة، وزيادة نوف تخفيف الجيمب ِج َ٘ذ
 جلي اإلخفاءوإسكاف الياء؛ و 

 
 سورة الرعد(  13) 

 
ُ  يُۡصَِقَٰ  4  بالتاء بدؿ الياء ۡصَِقَٰ ت
4   ِِ ُز

ُ
زۡ  ٱِۡل

ُ
 بإسكاف الكاؼ ِِ  ٱِۡل

ةدٍ  7 ةدِ  َٚ  بإثبات ياء زائدة وقفاً: ۦَٚ
َذَكةلِ  9 ُٕ ۡ َذَكةلِ  ٱل ُٕ ۡ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱل

 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَوالِ  َوالٍ  11
ًُِٜدونَ  17  بالتاء بدؿ الياء ًُِٜدونَ دُ  يُ
31  ّٗٗ ّٗٗ ًُرَ  ةًُۡرَءا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ةا

 ِس  َٔ يَةْۡ   31
 ِس  َٔ يَةْۡ  
 ِس  َٔ يَةْۡ   ِس ـ يَةيَ 

البزي: بخلف عنو بتقديم الهمزة على 
الياء وجعلها ألفاً، وفتح الياء، والوجو 

 الثاني كحفص
33  ْ وا ْ َوَض  َوُضد  وا  الصاد بفتح د 
ةد   33 ةدِ  َٚ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَٚ
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَواقِ  َواق   34
ة 35 َٛ ُزُْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ ُْ



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الثالث عشر                                         الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي بنا قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 247      

 

 

 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَواقِ  َواق   37

َٰرُ  42 فَّ ُُ ٰـَ  ٱّۡ َُ  وكسر الفاء ،وألف بعدىا ،بفتح الكاؼ رُ ىِ ٱّۡ
 دوف تشديد، ودوف ألف بعدىا

 
 سورة إبراىيم(  14) 

 
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  1

 بإسكاف الياء َقَْۡيُسٓ َِل  َِلَ َقَْۡيُسٓ 22
ة 25 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

30  ْ ٜا  ْ ُِغ َ  ِّلِ ْ ِّلِ ٜا  ْ  بفتح الياء ِغ
 بفتح العين دوف تنوين َبۡيفَ  َبۡيفٞ  31
31  ٌِ َٰ َِ  ِخَل َٰ  بفتح الالـ الثانية دوف تنوين ِخَل
ُ٘خ  37 َُ ۡش

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ُ٘خ  إِّّنِ َُ ۡش

َ
 بفتح الياء أ

 ياءبإثبات  مطلقاً:البزي:  ُدََعٓءِ  ۦُدََعٓءِ  ُدََعٓءِ  40
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  42
 بكسر السين َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  47
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 سورة الحجر(  15) 
 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ان  َوًُرَ  َوًُۡرَءان   1
ة 2 َٕ َب بَّ  ر  ةر   بتشديد الباء َٕ

ُِل  8 ة ُجَنّ ةٓ  َٔ ة  ُل َنَّ تَّ َٔ فتح و بدؿ النوف األولى، بتاء مفتوحة  ُل َنَّ تَ َٔ
 البزي: بتشديد التاء وصالً ؛ و زايال

حَ  8 َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ حُ  ٱل َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ  بضم التاء ٱل
َِرۡت  15 ُّ ُِ  ُش  بتخفيف الكاؼ َرۡت ُش
ۡخَِْطيَ  40 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسٌَٰط ِض   ِضَسٌَٰط  ِضَسٌَٰط  41
 بكسر العين ُيٜنٍ خِ وَ  ُخُيٜنٍ وَ  45
49  ٓ ّّنِ

َ
َ  ِقَجةدِيَ  ِقَجةدِٓي أ ّّنِ

َ
 (فيهما)بفتح الياءين  أ

ونَ  54 ُ ٓونِّ  دُبََّشِ ُ  يدشدع التبكسر النوف م دُبََّشِ
ۡسِ  65

َ
 بدؿ القطع بػهمزة وصل وَعۡسِ  وَأ

 بكسر الباء ةُيٜدً بِ  ةُبُيٜدً  82
ۡرَءانَ  87 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  ونقل حركتها للراءبحذؼ الهمزة  انَ َوٱّۡ
َٗة 89

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َٗة إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ۡرَءانَ  91 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
 

 سورة النحل(  16) 
 

ُِل  2  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل يُنِ  ُحَنّ
 بفتح الميم َوٱۡل ُضٜمَ  َوٱۡل ُضٜمُ  12
َسَُٰتَۢ  12 َٰ  ُمَصخَّ َس  بتنوين الكسر ت  ُمَصخَّ
ُرونَ  17 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  20
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ِٛۡدي 37 دَ ََّل حُ  ََّل َح بدؿ  بعدىا ألفو وفتح الداؿ  ،بضم الياء يَٰ ٛۡ
 الياء

ِحٓ  43 َحَٰ  ٜٗ  وبعدىا  فتح الحاءبدؿ النوف، و بالياء  يٜ 
 ألف بدؿ الياء

ْ  َٔ وَۡس  43 ٜٓا ْ ُْٜوَصَ  ُْ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ا
 بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  68
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   76
80   ۡٓ ٓۡ  بِ  ةُبُيٜدّٗ  ُبُيٜدُِس  بكسر الباء ةُيٜدّٗ بِ  ُيٜدُِس
80  ۡٓ ٓۡ َؿكَ  َؿۡكُِ٘س  بفتح العين ُِ٘س
ُرونَ  90 ََّ  بتشديد الذاؿ ُرونَ ََّ دَذَّ  دََذ
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦۗ ثَةقِ  ثَةق ٍۗ  96
ۡرَءانَ  98 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

ُِل  101  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل يُنِ  ُحَنّ
ُدِس  102 ٌُ دۡ  ٱّۡ ٌُ  بإسكاف الداؿ؛ وال تخفى القلقلة ِس ٱّۡ
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   121
 بكسر الضاد ي  يعِ  َعۡيي   127
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 سورة اإلسراء(  17) 
 

ۡرَءانَ  9 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ّف   23

ُ
فَّ  أ

ُ
 بفتح الفاء دوف تنوين أ

 بفتح الطاء وبعدىا ألفاً  ة ّٔٗـ َطَٰٓ خِ  ة ّٔٗ ِخۡط  31
ٌُ  ثِعٌِّۡۡصَؽةِس  35  بضم القاؼ ۡصَؽةِس ثِعّۡ

ۥ 38 ُٙ بالفتح  وبعدىا تاء منونة ،بفتح الهمزة َشّيَِبحً  َشّيُِب
 بدؿ الهاء

ۡرَءانِ  41 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
 بالياء بدؿ التاء َصّجِطُ ي   تَُصّجِطُ  44
ۡرَءانَ  45 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ۡرَءانِ  46 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
ۡرَءاِن   60 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اِن  ٱّۡ
62  ِٖ ۡردَ خَّ

َ
ِٖ  أ ۡردَ خَّ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦأ

64  ٍَ ٍَ َورَصۡ  َورَِصِْ  بإسكاف الجيم؛ وال تخفى القلقلة ِْ
َِ  َُيِۡصَه   68 ۡ  يُۡرِش َِ ُٗ  ِصَه  َِ  بالنوف بدؿ الياء؛ )فيهما( ۡرِش

69 
  ۡٓ َِ   يُكِيَدُز  َذُيِۡش

 ُيۡنرًَُِسٓذَ 
 ُٗ  ۡٓ َِ  ُنۡ ذَ  كِيَدُز  ِش

 ۡنرًَُِسُٓ٘ ذَ 
 ؛ )فيهما(بالنوف بدؿ الياء

76  ٍَ ََٰى ٍَ َخْۡ  ِخَل وحذؼ  ،وإسكاف الالـ ،بفتح الخاء َى
 األلف

 زة ونقل حركتها للراءبحذؼ الهم انَ ًُرَ  اَن  َوًُرَ  ًُۡرَءانَ  َوًُۡرَءاَن   78
ۡرَءانِ  82 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
ۡرَءانِ  88 ٌُ ۡرَءانِ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ٱّۡ
ۡرَءانِ  89 ٌُ ۡرَءانِ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ٱّۡ

ع موكسر الجيم  ،وفتح الفاء ،ضم التاءب رَ ضِّ ىَ تُ  َتۡىُضرَ  90
 ديشدالت
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 بإسكاف السين ًىةَِصۡ  ََِصًىة 92
93  ِۡ  وزيادة ألف بينهما ؛بفتح القاؼ والالـ َِ ٰـَ ًَ  ًُ

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ِۡ وَصَ  ِۡ  َٔ وَۡس  101
106  ّٗٗ ّٗٗ َوًُرَ  ةَوًُۡرَءا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ةا

 
 سورة الكيف(  18) 

 

ََٜصة   1 ّٕٗ  ١  ِق ِ َٜ  ةَرّي ّٕٗ  ١  ةصّٗ ِق ِ  واإلخفاء جلي ؛بترؾ السكت وصاًل: ةَرّي
ََٰورُ  17 َٰ  دََّش  بتشديد الزاي َورُ دَّشَّ
18  ۡٓ ُٛ ُٓ َوَُتۡصِ  َوَُتَۡصُج ُٛ  بكسر السين ۥُج
ِْۡبَخ  18 ُٕ َ ِ  َول ّْ ُٕ َ  بتشديد الالـ ۡبَخ َول
22  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ّبِ َ  رَّ ّبِ ُٓ  رَّ ۡقَْ

َ
 بفتح الياء أ

24  ِٖ ِديَ ۡٛ ِٖ  َح ِديَ ۡٛ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَح
ة 33 َٛ ُزَْ

ُ
زۡ  أ

ُ
ةأ َٛ  بإسكاف الكاؼ َْ

رٞ  34 َٕ ُٕ  َث  بضم الثاء والميم رٞ ُث
ة 36 َٛ ۡ٘ ِ ّٔ  َٕ ُٛ ۡ٘ ِ  مفتوحة بعدىاميماً  ةاديز ، مع ضم الهاءب ةّٔ
َظدّٗ  38

َ
ٓ أ َ  اثَِرّبِ َظدّٗ  ثَِرّبِ

َ
 بفتح الياء اأ

 زائدة مطلقًا: بإثبات ياء ۦإِن دََرنِ  إِن دََرنِ  39
ن 40

َ
ٓ أ َ  َرّبِ ن َرّبِ

َ
 بفتح الياء أ

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦۡؤتَِيِ يُ  ۡؤتَِيِ يُ  40
رِهِۦ 42 َٕ ُٕ  ثَِس  بضم الثاء والميم رِهِۦثُِس
42  ٓ َظدّٗ  ثَِرّبِ

َ
َ  اأ َظدّٗ  ثَِرّبِ

َ
 بفتح الياء اأ

جّٗ  44 ٌۡ ٌُ  ةُخ  بضم القاؼ ةجّٗ ُخ

47  ُ ُ  سَُصّيِ ُ ت ع بقاء وفتح الياء م النوف، بدؿبتاء  َصيَّ
 ديشدالت
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َجةَل  47 َجةُل  ٱۡۡلِ  بضم الالـ األخيرة ٱۡۡلِ
ۡرَءانِ  54 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
 وفتح الباء ،بكسر القاؼ َلّٗ جَ ًِ  ُرُجَلّٗ  55
ُزوّٗ  56 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
59 ِٓٛ ُِ ِْ ۡٛ َٕ ِ َْ  ل ۡٛ ُٕ ِ ِٛٓل  الثانية وفتح الالـ ولى،األ بضم الميم ُِ
سصَ  63

َ
ةٓ أ َٔ َٰ َو ُٙ ى ة ِ٘ي َٔ سصَ  َو

َ
َٰ أ  بكسر الهاء ۦِ٘يِٙ ى

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۚۦٓ َجۡجلِ  َجۡجِل   64
66  ِٖ َٕ ِ ِٖ  ُتَكّْ َٕ ِ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦُتَكّْ
ِعَ  67 ِع  اَضۡبّٗ َٔ  بإسكاف الياء اَضۡبّٗ  َٔ
ِعَ َضۡبّٗ  72 ِع  أَ  بإسكاف الياء اَضۡبّٗ  َٔ
َِيَۢة َزكِيََّۢة 74 ََٰ  بألف بعد الزاي، وتخفيف الياء َز
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ِعَ َضۡبّٗ  75 ِع  أَ  بإسكاف الياء اَضۡبّٗ  َٔ
 وكسر الخاء ،بتخفيف التاء األولى ۡذَت َِلَخِ  َِلََّخۡذَت  77

ۡتَجفَ  85
َ
 وتشديد التاء بدؿ القطع، بهمزة وصل َجفَ تَّ وَع وَأ

 مع فتحها
 بضم الهمزة دوف تنوين آءُ َصزَ  آءً زَ صَ  88

ۡتَجفَ  89
َ
َّٓ أ َّٓ ٱ ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  َجفَ تَّ ُث

 مع فتحها

ۡتَجفَ  92
َ
َّٓ أ َّٓ ٱ ُث بهمزة وصل بدؿ القطع، وتشديد التاء  َجفَ تَّ ُث

 مع فتحها
ُصَٜج  94

ۡ
ُصٜجَ يَأ

ۡ
أ َٔ َٔ ُصَٜج يَة َو  )فيهما( بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجَ ةَو

ِّنِ  95
َُّ َٔ  َُّ بنونين: األولى مفتوحة والثانية مكسورة  َِِ٘ن َٔ

 مخففة
َدَذۡيِ  96  بضم الصاد والداؿ َذۡيِ دُ ٱلط   ٱلطَّ
98  ۖ َٓء  ةهمز ال وحذؼبتنوين الفتح للكاؼ،  ۬ۖ َدَكًّ  َدَكَّ

 بكسر السين ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  104
ُزوّٗ  106 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ

 
 سورة مريم(  19) 

 

2  ٓ ٓ  َزَكرِيَّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َزَكرِيَّة
 بفتح الياء َوََكَٗخِ  َوَرآءِيَ  َوَرآءِي َوََكَٗخِ  5
7  ٓ ََٰزَكرِيَّة  َ  ٓ ََٰزَكرِيَّة  ة بعد األلفضمومبزيادة ىمزة م ءُ َ 
 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  8

18  ٓ ُقٜوُ إِّّنِ
َ
َ   أ   إِّّنِ

َ
 بفتح الياء ُقٜوُ أ

 الميم بضم خ  ُٔ  ِٔخ   23
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ِ  ةسَۡصيّٗ  23  النوف بكسر ةۡصيّٗ س
 فتح الميمب َٖٔ  ِٖٔ 24
24  ٓ ة َٛ ِ ةَُتۡذَ  َُتۡذ  فتح التاء الثانيةب َٛ
َ  تَُصٌَِٰۡػ  25 َٰ ت  وتشديد السينوالقاؼ، بفتح التاء  ۡػ ٌَ صَّ
َل  34 ٜۡ ُل  ًَ ٜۡ  الالـ بضم ًَ
  ِإَونَّ  36

َ
 ةبفتح الهمز  نَّ َوأ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  36
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل ةَسَٰؼّٗ ِض   ةِضَسَٰؼّٗ  ةِضَسَٰؼّٗ  43
َخةُف  45

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 بكسر الالـ ةطّٗ ُرِْۡ  ةُرَْۡطّٗ  51
 وفتح الخاء ،بضم الياء ُْٜنَ يُۡدخَ  يَۡدُخُْٜنَ  60
 بضم الميم خ  ُٔ  ِٔخ   66
رُ  67 َُ  بفتح الذاؿ والكاؼ وتشديدىما رُ ََّ يَذَّ  يَۡذ
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  68
 بضم العين ةذِّيّٗ قُ  ةِقذِّيّٗ  69
 بضم الصاد ةِّْيّٗ ُض  ةِضِّْيّٗ  70
 بضم الجيم ةسِّيّٗ صُ  ةِصسِّيّٗ  72
73  ّٔٗ ة ٌَ ّٗٔ ٔ   ةَّٔ ة  بضم الميم األولى ةٌَ

 
 سورة طو(  20) 

 

2  ٌُ رَ  ۡرَءانَ ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

10 
ٓ َءاسَۡصُخ   ٓ  إِّّنِ ََّّكّلِ

 َءاتِيُسٓ
 َ َ  َءاسَۡصُخ   إِّّنِ  ََّّكّلِ

 َءاتِيُسٓ
 (فيهما)الياء  بفتح

12  ٓ   إِّّنِ
َ
َ أ  لهمزة والياءبفتح ا ّّنِ
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12  ّٜٗ َٜ  ىُؼ  تنوينبالفتح دوف  ىُؼ
َٗة 14

َ
َٗة إَِِِّٗنَ  إَِِِّٗنٓ أ

َ
 الياء بفتح أ

ة 18 َٛ ة َوِ   َوِ َ ذِي َٛ  الياء بإسكاف ذِي
ِِخ  30

َ
ِِخَ  ٱۡشُددۡ  ٪٢أ

َ
 الياء بفتح ٱۡشُددۡ  ٪٢ أ

ۡت  ٤١ِۡلَۡىِِس  41 َٚ ۡت  ٤١ ِۡلَۡىِِسَ  ٱۡو َٚ  بفتح الياء ٱۡو
رِي  42

َۡ ٓ  ٤٢وِ َجة َٚ رِيَ  ٱۡو
َۡ َجة ٤٢ وِ َٚ  بفتح الياء ٱۡو

دّٗ  53 ۡٛ  وفتح الهاء وبعدىا ألف ،يمالم بكسر ادّٗ َهَٰ ِٔ  اَم
58  ّٜٗ  السينبكسر  ىّٜٗ شِ  ىُش
ُٓ وََيۡصعَ  وَُيۡصِعَذُسٓ 61  الياء والحاء بفتح ۥَذُس
 نوفال بتشديد َهََٰذَٰٓنِّ  َهََٰزَٰنِ  63

ۡه  69 ٌَ ٍَ دَْۡ ِٕيِ٘ ٍَ  يَ ِٕيِ٘ يَ
 ۡه ٌَّ َْ دَّ 

 ٍَ ِٕيِ٘ يَ
 ۡه ٌَّ دََْ 

البزي: و ؛ بفتح الالـ وتشديد القاؼ
 وصالً  بتشديد التاء

71  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ ۬۬ ءَ  َءا ُ٘ذ َٔ ُٓ  ۥا ُ٘ذ َٔ بتسهيل و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة :البزي ۥَءا
 الهمزة الثانية

ۡسِ  77
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 بدؿ القطع في )أسر( بهمزة وصل ٱۡسِ  أ

َ٘ة 87 ُِ ْۡ َٕ ِ ِٕ  ث ِ َ٘ةث ُِ  الميم بكسر ْۡ
93   ِٖ ِٖ  دَتَّجَِك  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦۖ دَتَّجَِك
ۥۖ ُتَْۡىَ  97 ۥۖ ُتِْۡ  ُٙ ُٙ  الالـ بكسر َى

 الفاء إسكافو  ،األلف بحذؼ ۡه َُيَ  َُيَةُف  112
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 113
ۡرَءانِ  114 ٌُ رَ  ثِعّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ثِعّۡ
ۡخَنَٰ  125

َ
دَِِنٓ أ دَِِنَ  َظََشۡ ۡخَنَٰ  َظََشۡ

َ
 الياء بفتح أ

دِِٛٓ 133
ۡ
ُٓ يَ  دَأ دِِٛ

ۡ
 بدؿ التاء األولى الياءب ۥأ

َسَٰطِ  135 َسَٰطِ  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ٱلّطِ   ٱلّطِ
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 سورة األنبياء(  21) 
 

 ّبِ رَّ  ًُِ  ًَةَل َرّبِ  4
بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف 

 الالـ؛ )على األمر(

ِحٓ  7 َحَٰ  ٜٗ  وألف  ،لحاءوفتح ا بدؿ النوف، الياءب يٜ 
 بدؿ الياء بعدىا

ْ  َٔ وَۡس  7 ٜٓا ْ ُْٜوَصَ  ُْ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ا
ِعَ  24 ِع  َّٔ  الياء بإسكاف َّٔ

وألف  ،وفتح الحاء بدؿ النوف، الياءب يَُٜحَٰ  ُِٜٗحٓ  25
 بدؿ الياء بعدىا

30  ۡٓ َ َو ل
َ
  أ

َ
ٓۡ أ َ  الواو بحذؼ ل

ِخَّ  34  الميم بضم خَّ ٔ   ّٔ
ُزوّٗ  36 زُ  اُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
 بدؿ الياءبهمزة مفتوحة  :قنبل ةٓءّٗ بَ َوعِ  َوِعَيةٓءّٗ  َوِعَيةٓءّٗ  48
ٓۡ  َٔ وَۡس  63 ُٚ ُٓ وَصَ  ُْٜ ُٚ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ۥُْٜ
ّف   67

ُ
فَّ  أ

ُ
 الفاء دوف تنوين بفتح أ

َُ٘سٓ 80 ُٓ ِِلُ  ِِلُۡعِط َُ٘س  بالياء بدؿ التاء ۥۡعِط
89  ٓ ٓ  َوَزَكرِيَّة  بزيادة ىمزة مفتوحة بعد األلف ءَ َوَزَكرِيَّة
ُصٜجُ  96

ۡ
أ َٔ ُصُٜج َو

ۡ
َٔ ةيَ  يَأ  )فيهما(بإبداؿ الهمزة ألفاً  ُصٜجُ ةُصُٜج َو

ُذِت   104 ُُ ُِ  لِْۡ  بكسر الكاؼ، وفتح التاء وبعدىا ألف ِت  َتَٰ لِْۡ

َِ َرّبِ  112 َٰ بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف  ّبِ ًُِ رَّ  َق
 مر(الالـ؛ )على األ
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 سورة الحج(  22) 
 

9  َِّ َِّ ِِلَ  ِِلُِغ  الياء بفتح ِغ
 النوف مع المد الالـز بتشديد َهََٰذآنِّ  َهََٰذانِ  19
23  ُ ُ  ۖا ۡؤلُؤّٗ َول  بتنوين الكسر ۡؤلُؤۖ  َول
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  24
آءً  25 َٜ آءٌ  َش َٜ  بتنوين الضم َش
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۚۦٓ َوٱۡۡلَةدِ  َوٱۡۡلَةدِ   25
 الياء بإسكاف ثَۡيَِت  ثَۡيَِتَ  26
29  ْ ٜا ُغ ٌۡ َّٓ ِۡلَ ْ  ُث ٜا ُغ ٌۡ َّٓ ِۡلَ َّٓ ِِلَ  ُث ْ ُث ٜا ُغ  كسر الالـ: بقنبل ٌۡ

َٰوِفُ  38 وفتح الفاء  ،الداؿ وإسكاف ،الياء بفتح فُ ذَ دۡ يَ  يَُر
 ؛ وال تخفى القلقلةوحذؼ األلف

وِنَ  39
ُ
  أ

َ
 الهمزة تحبف وِنَ أ

 التاء بكسر ُْٜنَ يَُقَٰذِ  يَُقََٰذُْٜنَ  39
ۡخ  40 َٔ ّدِ ُٛ َّ دِ  ل ُٛ َّ ۡخ ل  الداؿ بتخفيف َٔ

يِّٖ 45
َ
أ َُ ٓ وَ  وَ ِ ََك ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، ألف بعد الكاؼب ٖن

 بدؿ الياء مكسورة
ونَ  47 ونَ حَ  َتُكد   بدؿ التاء الياءب ُكد 

يِّٖوَ  48
َ
ٓ وَ  َكأ ِ ََك  ٖن

ثم ىمزة  الهمزة، بدؿ ألف بعد الكاؼب
 بدؿ الياء مكسورة

51  َٖ َػَِٰضزِي كَ  ُٔ َٖ ضِّ ُٔ  الجيم وتشديد ،األلف بحذؼ زِي
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   54
 بدؿ الياء التاءب ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  62
ِۡل  71  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ۡل يُنِ  ُحَنّ
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 سورة المؤمنون(  23) 
 

8  ۡٓ ِٛ َمََٰجَٰذِ
َ
َمََٰ٘  ِِل

َ
ُٓ ِِل ِٛ  (اإلفراد)ببعد النوف  التي األلف بحذؼ ۥذِ

َ٘ةٓءَ  20  السين بكسر َ٘ةٓءَ يشِ  َشۡي
 وكسر الباء ،التاء بضم ُخ ۢنجِ دُ  دَۢنُجُخ  20
27   

 التنوين بالكسر دوف ِٖٔ ُِكِّ  ِٖٔ ُِكّ
35  ۡٓ ُٓ ُٔ  ِٔذ   الميم األولى بضم ۥذ 
اۖ  44  الفتح، وال يخفى مد العوض وقفاً  بتنوين اۖ َتَۡتً  َتَۡتَ
ة   50 َٜ ة  رُ  َرۡب َٜ  الراء بضم ۡب
52  ِ   ۦٓ ِإَونَّ َهَِٰذه

َ
ِ َوأ  الهمزة بفتح ۦنَّ َهَِٰذه

ََيَۡصُجٜنَ  55
َ
ََيۡصِ  أ

َ
 السين بكسر ُجٜنَ أ

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   73
َسَٰطِ  74 َسَٰطِ  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :نبلق َسَٰطِ ٱلطّ ِ  ٱلّطِ
َ٘ة 82 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  الميم بضم ۡذ
ُرونَ  85 ََّ َ دََذ ُرونَ دَذَّ۬  الذاؿ بتشديد ََّ

100  ُِ َٕ ۡخ
َ
ٓ أ َ  ََّكّلِ ُِ  ََّكّلِ َٕ ۡخ

َ
 الياء بفتح أ

112  َِ َٰ بضم القاؼ، وإسكاف الالـ، وحذؼ  ِۡ ًُ  َق
 (على األمراأللف؛ )

 ركتها للسينبحذؼ الهمزة ونقل ح ِِ وَصَ  ِِ  َٔ وَۡس  113
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 سورة النور(  24) 
 

ة 1 َٛ ةَووَرَّ  َووََرۡعَجَٰ َٛ  الراء بتشديد ۡعَجَٰ
ُرونَ  1 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
وَحٞ  2

ۡ
  َرأ

َ
 الهمزة بفتح وَحٞ َرأ

ۡربَفُ  6
َ
ۡربَفَ  أ

َ
 العين بفتح أ

َِٕصحَ  9 َِٕصحُ  َوٱَّۡذَٰ  التاء بضم َوٱَّۡذَٰ
 السين بكسر ۥُجٜهُ  َُتۡصِ ََّل  ََّل َُتَۡصُجٜهُ  11
ۥ 15 ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ ۥدَّ  إِوۡ  إِۡو دََْ ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ ۥ َْ ُٙ َٗ ٜۡ ٌَّ  وصالً  البزي: بتشديد التاء إِۡو دََْ
ۥ 15 ُٙ ۥَوَُتۡصِ  َوَُتَۡصُجَٜٗ ُٙ  السين بكسر ُجَٜٗ
َٰتِ  21 َٰتِ  َنَٰتِ ُخؽۡ  (ٔكةً ) ُخُؽَن  ؛ وال تخفى القلقلةالطاء : بإسكافالبزي ُخُؽَن
ٓۡ  ة  ُبُيٜدً  27 ٓۡ بِ  ُيٜدًة  بِ  ُبُيٜدُِس  (امفيه)الباء  بكسر ُيٜدُِس
ُرونَ دَذَ  27 ُرونَ دَذَّ  ََّ  الذاؿ بتشديد ََّ
 الباء بكسر ُيٜدًةبِ  ُبُيٜدًة 29
31  ۖ َّٖ ِٛ ِ ۖ صِ  ُصُيٜب َّٖ ِٛ ِ  الجيم بكسر ُيٜب
َجّيَِجَٰخ   34 َجيَّ  ٔ   فتح الياءب َجَٰخ  ٔ 

ًَٜدُ  35  الواوفتح و  بدؿ الياء، مفتوحة تاءب دَ ًَّ َٜ دَ  يُ
 وتشديد القاؼ والداؿ،

 الباء بكسر ُيٍٜت بِ  ُبُيٍٜت  36
39  ُٙ ُٙ ََيۡصِ  ََيَۡصُج  السين بكسر ُج
 تنوين: بضم الباء دوف البزي َشَعةٞبۚٓ  َشَعةُبۚٓ  َشَعةٞبۚٓ  40
 الكسرتنوين ب :البزي ُؿَُْمَُٰخَۢ  ُؿَُْمَٰخ   ُؿَُْمَُٰخَۢ  40
ُِل  43  اف النوف، وتخفيف الزايبإسك ُل َوُينِ  َوُيَنّ
َجّيَِجَٰخ    46 َجيَّ  ٔ   فتح الياءب َجَٰخ   ٔ 
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   46



 م الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الثامن عشرالقس                                         الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 261      

 

 

52  ِٙ ٌۡ  القاؼ بكسر ۦِٙ َوَيذٌَِّ  َوَيذَّ
54  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ ْ وَإِن دَّ  وَإِن دَ ا ٜۡ َّّ َٜ  ْ ا ٜۡ َّّ َٜ  وصالً  البزي: بتشديد التاء وَإِن دَ
َٓوَِلُجَ  55 ُٛ َۡلَّ َٓوَِلُجۡ  ّدِ ُٛ  وتخفيف الداؿ ،الباء بإسكاف ِدَۡلَّ
 السين بكسر َبَّ َُتۡصِ  َُتَۡصَبَّ  57

61 
  ۡٓ  ُبُيٜتِ  ُبُيٜدُِس
 ةُبُيٜدّٗ ۬  )الثمانية(

ٓۡ  بِ   (في الجميع)الباء  بكسر ةُيٜدّٗ بِ ۬   ُيٜتِ بِ  ُيٜدُِس

 
 سورة الفرقان(  25) 

 

ُِ  َوَيۡضَكِ 10  ـالال بضم َوَيۡضَك
13  ٌّٗ ِ  هاتخفيف الياء مع إسكانب ةٌّٗ َعيۡ  ةَعّي
َ  تَۡصَذِؽيُكٜنَ  19  بدؿ التاء األولى الياءب ۡصَذِؽيُكٜنَ ي
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يُ  25 ٌَّ يُ تَشَّ  تََش  بتشديد الشين ٌَّ

 ُل نِ َوُٗ  َوُّٗزَِل  25
 ،بنونين األولى مضمومة والثانية ساكنة

 ، وضم الالـوتخفيف الزاي
حُ  25 َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ ۡ ۡ  ٱل حَ ٱل َُ ِ ه َلَٰٓ  بفتح التاء َٕ
ِم  30 ٜۡ ِمَ  ًَ ٜۡ ِم  ًَ ٜۡ  فتح الياء: بالبزي ًَ
ۡرَءانَ  30 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ۡرَءانُ  32 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ

َٜداْ  38 ُٕ ۡضَدََٰت َوَث
َ
ٜدّٗ  َوأ ُٕ ۡضَدََٰت وَّ  اَوَث

َ
؛ واإلدغاـ جلي، فتحالوصاًل: بتنوين  أ

 اً ؿ التنوين ألفابدبإ: وقفاً 
ُزًوا 41 زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤً ُٚ
 السين بكسر ُت َُتۡصِ  َُتَۡصُت  44

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  48
 األلف )باإلفراد(

َۢا 48 ُ  بَُۡشَ َۢ س  الشينوضم  بدؿ الباء، نوفب اَُشَ
 الهمزة ونقل حركتها للسينبحذؼ  ِۡ وَصَ  ِۡ  َٔ وَۡس  59
67  ْ وا َُتُ ٌۡ ٓۡ َح َ َِتُ  َول ٌۡ ٓۡ َح َ ْ َول  كسر التاءب وا
 العين وتشديد ،األلف بحذؼ ۡه يَُغكَّ  يَُظََٰكۡه  69

 
 سورة الشعراء(  26) 

 

ِۡل  4  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ۡل ُٗنِ  ُجَنّ
َخةُف  12

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

36  ۡٙ رِۡص
َ
رۡصِ  أ

َ
 وضم الهاء ،همزة ساكنة بعد الجيمب ۥُٙ  ٔـۡ أ

ُه  45 ٌَ البزي: و  ،فتح الالـ وتشديد القاؼب ُه ٌَّ َْ ِهَ دَ  ُه ٌَّ َْ ِهَ دَّ  ِهَ دَْۡ
 بتشديد التاء وصالً 
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49  ۡٓ ُ٘ذ َٔ ُٓ ٝاءَ  َءا ُ٘ذ َٔ بتسهيل الهمزة و  ،ىمزة استفهاـ بزيادة ۥا
 الثانية

ۡسِ  52
َ
ۡن أ

َ
نِ  أ

َ
 بدؿ القطع في )أسر( صلبهمزة و  ٱۡسِ  أ

 األلف بحذؼ ِذُرونَ ظَ  َحَِٰذُرونَ  56
 بكسر العين ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   57
ِعَ َرّبِ  62 ِع  َٔ  الياء بإسكاف َرّبِ  َٔ

ۡصرَِي إَِّلَّ  109
َ
ۡصرِي أ

َ
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

118  َٖ ِٔ ِعَ  ِع  َّٔ َّٔ  َٖ  الياء بإسكاف ِٔ
ۡصرَِي إَِّلَّ  127

َ
ۡصرِي أ

َ
 ؛ وال يخفى المد المنفصلالياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

 بكسر العين ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   134
َخةُف  135

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 الياء بفتح أ

 الالـ وإسكاف ،الخاء بفتح يُ ْۡ خَ  ُخُْيُ  137
ۡصرَِي إَِّلَّ  145

َ
ۡصرِي أ

َ
 لمد المنفصل؛ وال يخفى االياء بإسكاف إَِّلَّ  أ

 بكسر العين ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   147
 الباء بكسر ةُيٜدّٗ بِ  ةُبُيٜدّٗ  149
َٰرِِٚيَ  149  األلف بحذؼ رِِٚيَ وَ  َف
ۡصرَِي إَِّلَّ  164

َ
ۡصرِي أ

َ
 بإسكاف الياء؛ وال يخفى المد المنفصل إَِّلَّ  أ

حِ  َٔ ۡل  176 َُ حَ  َل  ۡي َُ  بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء؛ ۡي
 وال يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

ۡصرَِي إَِّلَّ  180
َ
ۡصرِي أ

َ
 بإسكاف الياء؛ وال يخفى المد المنفصل إَِّلَّ  أ

ٌُ  ثِعٌِّۡۡصَؽةِس  182  القاؼ بضم ۡصَؽةِس ثِعّۡ
 السين بإسكاف ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  187
188  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  َرّبِ ُٓ  َرّبِ ۡقَْ

َ
 الياء بفتح أ

ُل  221 ٖ َتَنَّ ٖ تَّ  َٔ ُل َٔ ُل  َنَّ ٖ َتَنَّ  البزي: بتشديد التاء وصالً  َٔ
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َحَِٰؽُي  222 ُل  ٢٢١ٱلشَّ َحَِٰؽُي ٱلشَّ  َتَنَّ
ُل تَّ  ٢٢١  َنَّ

َحَِٰؽُي  ٱلشَّ
ُل  ٢٢١  َتَنَّ

 البزي: بتشديد التاء وصالً 

 
 سورة النمل(  27) 

 

ۡرَءانِ  1 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
ۡرَءا 6 ٌُ رَ  نَ ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ٓ َءاسَۡصُخ  7 َ  إِّّنِ  بفتح الياء َءاسَۡصُخ  إِّّنِ
ةب   7 َٛ ةبِ  بِِش َٛ  تنوينبالكسر دوف  بِِش

ۡوزِۡقِِنٓ  19
َ
نۡ أ

َ
ۡوزِۡقِِنَ  أ

َ
نۡ  أ

َ
ۡوزِۡقِِن  أ

َ
نۡ  أ

َ
 البػزي: بفتح الياء أ

دِيَِّنِ  21
ۡ
َّ٘  َِلَأ دَِي

ۡ
ولى مفتوحة مشددة والثانية بنونين األ ِِن َِلَأ

 مكسورة
َر  22 َُ َٕ ُُ  َذ َٕ  بضم الكاؼ َر َذ

 َشجَ  َشَجإ   22
َ
 َشجَ  أ

ۡ
البزي: بفتح الهمزة دوف تنوين؛ وقنبل:  أ

 بإسكانها
ُٜ٘نَ  ُتُۡىَٜن   25 ُٜ٘نَ حُ  ُىَٜن  ُُيۡ  ُتۡكِْ  )فيهما( بالياء بدؿ التاء ۡكِْ

28  ۡٙ ٌِّۡ
َ
ٌِِّۡٙ  وَأ

َ
ىاء الكناية  اًل: بإتباعوصو  ؛بكسر الهاء ۦوَأ

 ياًء لفظية
36  ِٖ وَٗ ِٕد  دُ

َ
ۦ أ ِٖ وَٗ ِٕد  دُ

َ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة أ

ۦَ َءادَ  36 ِٖ َٰ ِٖ َءادَ  ى َٰ  الياء بحذؼ مطلقًا: ى
44  ٓۚ ة َٛ ۚٓ  َشةَرۡي ة َٛ  شَ  َشةَرۡي

ۡ
ۚٓ أ ة َٛ  األولى بهمػزة ساكنة بدؿ األلف :قنبل َرۡي

49  ٍَ ِْ ۡٛ َْ مُ  َم  لالـوفتح ا ،بضم الميم ٍَ ٛۡ
51  

َ
 بكسر الهمزة َّٗةإِ  َّٗةأ

52  ۡٓ ُٛ ٓۡ بِ  ُبُيُٜت ُٛ  بكسر الباء ُيُٜت
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ُ  يَُۡشُِكٜنَ  59  بالتاء بدؿ الياء َۡشُِكٜنَ ت
ُرونَ  62 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  63
 األلف )باإلفراد(

َۢا 63 ُ  بَُۡشَ َۢ س  الشينضم و مضمومة بدؿ الباء،  بنوف اَُشَ

ََٰركَ  66 ِِ ٱدَّ ِۡ  ثَ   ثَ
َ
 َركَ دۡ أ

مفتوحة بدؿ  وىمزة قطع ،بإسكاف الالـ
، وحذؼ وإسكاف الداؿ ىمزة الوصل،

 األلف؛ وال تخفى القلقلة
 بكسر الضاد ي  يعِ  َعۡيي   70
ۡرَءانَ  76 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

َّٓ َوََّل  80 ُِٕف ٱلط  َ َوََّل  تُۡص َٕ ي ٓ  ۡص بدؿ التاء، وفتح ميم  بياء مفتوحة ُف ٱلط 
 )يسمع(، وضم ميم )الصم(

نَّ  82
َ
 بكسر الهمزة ٱۡلَّةَس  نَّ إِ  ٱۡلَّةَس  أ

ٜۡهُ  87 دَ
َ
، وضم )مد بدؿ( بزيادة ألف بعد الهمزة هُ ٜدُ َءا أ

 وال يخفى أّف الواو تصبح مدية ؛التاء
ة 88 َٛ ةصِ َُتۡ  َُتَۡصُج َٛ  بكسر السين ُج
 بالياء بدؿ التاء ۡىَكُْٜنَ حَ  َتۡىَكُْٜنَ  88
 بالكسر دوف تنوين وََزعِ  وََزع   89
هِذٍ  89 َٔ ٜۡ ِٔ  يَ ٜۡ  بكسر الميم هِذٍ يَ
ۡرَءاَنۖ  92 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَنۖ ٱّۡ
ُْٜنَ  93 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك
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 رة القصصسو (  28) 
 

ن 22
َ
ٓ أ َ  َرّبِ ن َرّبِ

َ
 بفتح الياء أ

– مطلقًا: بتشديد النوف مع القصر َهََٰذۡيِّ  َهََٰذۡيِ  27
 شباعاإل وأالتوسط  وأ -المقدـ

29 
ٓ َءاسَۡصُخ     إِّّنِ
ٓ َءاتِيُسٓ  ََّّكّلِ

 َ   َءاسَۡصُخ   إِّّنِ
 َ  َءاتِيُسٓ ََّّكّلِ

 )فيهما( بفتح الياء

 بكسر الجيم َوة  ذۡ صِ  َصۡذَوة   29
َٗة 30

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َٗة إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ِت   32 ۡٚ َٚ  ٱلرَّ  اءهبفتح ال ِت  ٱلرَّ
32  ٍَ ِ َٰٗ ِ  وََز  بتشديد النوف ٍَ وََذَّٰٓٗ
ِعَ رِۡدءّٗ  34 ِع  أَ  الياء بإسكاف ارِۡدءّٗ  َٔ
ًُِِنٓ   34 ًۡ  يَُطّدِ  بإسكاف القاؼ؛ وال تخفى القلقلة ِِن  يَُطّدِ
34  ٓ َخةُف  إِّّنِ

َ
َ  أ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

 بحذؼ الواو ًَةَل  َوًَةَل  37
37  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ َ  َرّبِ ُٓ  َرّبِ ۡقَْ

َ
 بفتح الياء أ

38  ٓ ِْفُ ََّّكّلِ ؼَّ
َ
َ  أ ِْفُ  ََّّكّلِ ؼَّ

َ
 بفتح الياء أ

بفتح السين، وزيادة ألفاً بعدىا، وكسر  َرانِ عِ َسَٰ  ِشۡعَرانِ  48
 الحاء

 قنبل: بهمزة بدؿ الياء ةٍٓء  بَ ثِغِ  ثِِغَيةٍٓء   ثِِغَيةٍٓء   71
وَ  78

َ
ٓۡ ِقِ٘دٓي  أ َ وَ  ل

َ
ٓۡ ِقِ٘دي  أ َ وَ  ِقِ٘دَيۚٓ  ل

َ
ٓۡ أ َ  قنبل: بفتح الياء ل

 بضم الخاء، وكسر السين َه صِ خَُ  َخََصَه  82
ۡرَءانَ  85 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
85  ُٓ ۡقَْ

َ
ٓ أ ّبِ َ  رَّ ّبِ قۡ  رَّ

َ
ُٓ أ  بفتح الياء َْ
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 سورة العنكبوت(  29) 
 

ةَ  20
َ
ةَ ٱّنََّشَٰٓ  ٱّنَّۡشأ

َ
 بعدىا ألفو فتح الشين ب أ

ةَ  25 َٜدَّ ةُ  َّٔ َٜدَّ  بضم التاء َّٔ
ٜكَ  33 َ٘ض  ُٔ ٘  بإسكاف النوف، وتخفيف الجيم ُضٜكَ ُٔ

َٜداْ َوًَد 38 ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ وصاًل: بتنوين الفتح، واإلدغاـ جلي؛  ًَدا وَّ َوَث
 قفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً و 

 بكسر الباء ُيٜتِ ٱۡۡلِ  ٱۡۡلُُيٜتِ  41
 بالتاء بدؿ الياء ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  42
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 َءاَ َٰخٞ  50
  خٞ َءايَ  :وضَلً 
 ؗخٞ َءايَ  :وًىةً 

؛ (اإلفراد)ببعد الياء التي بحذؼ األلف 
 ووقفًا: بالهاء بدؿ تاء المؤنث

ُٜل  55 ٌُ ُٜل جَ وَ  َوَي  دؿ الياءبالنوف ب ٌُ

يِّٖ 60
َ
ِ َوكَ  َوَكأ بألف بعد الكاؼ بدؿ الهمزة، ثم ىمزة  ٖٓان

 مكسورة بدؿ الياء
66  ْٓۚ ذَُّكٜا َٕ ْۚٓ َوِۡلَ  َوِِلََذ ذَُّكٜا َٕ  بإسكاف الالـ َذ

 
 سورة الروم(  30) 

 

َِجحَ  10 ٌَٰ َِجحُ  َع ٌَٰ  بضم التاء َع
ّيَِخ  19 َٕ ۡ يۡ  (ٔكةً ) ٱل َٕ ۡ  هاتخفيف الياء مع إسكانب َخ ٱل
ِٕيَ  22 ِ  األخيرة بفتح الالـ ِٕيَ َْ َِّّْۡػَٰ  َِّّْۡػَْٰ
ُِل  24  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل َوُينِ  َوُيَنّ
ِٖ ّرِبّٗ  39 ّٔ   ةَءادَۡيُذٓ 

َ
ُٓ أ  بحذؼ ألف )ءاتيتم( ةۥ ِٖٔ ّرِبّٗ دَۡيُذ

41 ُٓٛ ٌَ ُٓ  ِِلُِذي ُٛ ٌَ ُٓ ِۡلُ  ۥِِلُِذي ُٛ ٌَ  قنبل: بالنوف بدؿ الياء األولى ۥِذي

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي َ َٰطَ ٱلّرِ  48
 األلف )باإلفراد(

َِل  49  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي َل يُنِ  ُحَنّ
  َءاَثَٰرِ  50

َ
 بحذؼ األلفين )باإلفراد( رِ زَ أ

52  َّٓ ُِٕف ٱلط  َ َوََّل  َوََّل تُۡص َٕ ي ٓ  ۡص بدؿ التاء، وفتح ميم  بياء مفتوحة ُف ٱلط 
 )الصم( )يسمع(، وضم ميم

54 

 ۬ (ٔكةً ) َعۡكه  
 / ةَعۡكىّٗ 

 ۬ (ٔكةً ) ۡكه  ُع 
 ةۡكىّٗ ُع 

البن كثير و  ؛فتح الضاد وضمهاحفص ل ةۡكىّٗ ُع  ۬ (ٔكةً ) ۡكه  ُع 
 فقط ضمها
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 بالتاء بدؿ الياء َ٘ىفُ دَ  يََ٘ىفُ  57
ۡرَءانِ  58 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ

 
 سورة لقمان(  31) 

 

6  َِّ َِّ ِِلَ  ِِلُِغ  بفتح الياء ِغ
ة 6 َٚ ةَوَيذَِّخذُ  َوَيذَِّخَذ  الذاؿ بضم َٚ
ُزًواۚٓ  6 زُ  ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٚ

َُٰجَِنَّ  13 َُٰجَِنۡ  َ   األخيرة الياء بإسكاف َ 
َُٰجَِنَّ  16 َُٰجَِنِّ  َ   األخيرة مع بقاء التشديدالياء  بكسر َ 
َُٰجَِنَّ  17 َُٰجَِنَّ  َ  َُٰجَِنۡ  َ   ألخيرةا الياء بإسكاف: قنبل َ 

ۥ 20 ُٙ َٕ وتاء مربوطة منونة بالفتح  ،العين بإسكاف حّٗ َٕ ِٗكۡ  َِٗك
 واإلخفاء جلي اإلفراد(؛ب) بدؿ الهاء

 بدؿ الياء التاءب ۡدُقٜنَ دَ  يَۡدُقٜنَ  30
ُِل  34  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل َوُينِ  َوُيَنّ

 
 

 سورة السجدة(  32) 
 

ۥۖ  7 ُٙ ٌَ ۥۖ َخْۡ  َخَْ ُٙ  ـالال بإسكاف ٌَ
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 سورة األحزاب(  33) 
 

4  َٰٓ  يـِٔ ٱلَّ
۬ٓ  ٱَّلَّ
۬  ٱَّلَّ
 ٓ  يٱَّلَّ

 ٓ  ءِ ٱَّلَّ

أما البزي: بحذؼ الياء التي بعد الهمزة، 
/ تسهيل الهمزة 1لو في الهمزة وجهاف: ف

مع التوسط أو القصر؛ وال يخفى أنو عند 
الوقف يكوف تسهيل الهمزة بالرـو مع 

ة / إبدالها ياء ساكن2التوسط والقصر، 
 .مع المد المشبع اللتقاء الساكنين

أمػا قنبل فقرأىا بهمزة مكسورة من غير و 
 مطلقاً ياء 

ُِرونَ  4  والهاء الظاء وتشديد ،التاء بفتح ُرونَ َّٛ َـّ تَ  دَُغَٰٛ
 لفاأل وحذؼ ،اموفتحه

ةمَ  13 ٌَ ةمَ َٔ  ُٔ  ح الميم األولىتفب ٌَ
َ٘ة 13 َ٘ةبِ  ُبُيَٜت  الباء بكسر ُيَٜت
ة 14 َٚ ٜۡ   ٓأَلدَ

َ
ةَِل َٚ ٜۡ  التي بعد الهمزة بحذؼ األلف دَ

 السين بكسر ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  20
َٜةٌ  21 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  الهمزة بكسر ۡش

َ٘ح   30 ِ َجّي َجيَّ  ٔ   الياء بفتح َ٘ح  ٔ 

وكسر  ،وحذؼ األلف بدؿ الياء،نوف ب ۡه َُٗغّكِ  يَُظََٰكۡه  30
 ىاتشديدمع العين 

 باءال تحبف ٱَّۡكَذاَب  ٱَّۡكَذاُب  30
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 ؛ وترقيق الراء جليالقاؼ بكسر ۡرنَ َوًِ  َوًَۡرنَ  33
33  َّٖ َّٖ بِ  ُبُيٜدُِس  الباء بكسر ُيٜدُِس
33  َٖ َٖ تَّ  َوََّلٓ  َوََّل َتَبَّۡص َٖ  َبَّۡص  البزي: بتشديد التاء وصالً  َوََّل َتَبَّۡص
34  َّٖ َّٖ بِ  ُبُيٜدُِس  الباء بكسر ُيٜدُِس
ن يَُسٜنَ  36

َ
ن  أ

َ
 بدؿ الياء؛ واإلخفاء جليتاء الب ُسٜنَ دَ أ

40  َٓ ِ  وََخةَت  التاء بكسر َٓ وََخةد
 بدؿ الياء بعد الجيم ضمومةبهمزة م ئُ دُرۡصِ  دُرِِۡج  51
َل  52 ن َتَجدَّ

َ
ن تَّ  أ

َ
َل أ َل  َجدَّ ن َتَجدَّ

َ
 البزي: بتشديد التاء وصالً  أ

 بكسر الباء ُيَٜت بِ  ُبُيَٜت  53
َّٖ  َٔ وَۡس  53 ُٚ َّٖ ُْ وَصَ  ُْٜ ُٚ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ٜ
جِيّٗ  68 سِ  اََ  بالثاء بدؿ الباء ايّٗ ََ

 
 سورة سبأ(  34) 

 

5  َٖ َػَِٰضزِي َكضِّ  ُٔ ُٔ َٖ  وتشديد الجيم ،بحذؼ األلف زِي
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  6
 بإسكاف السين ةىّٗ َِصۡ  ةََِصىّٗ  9

َٜابِ  13 عۡۡلَ عۡلَۡ  ََ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦَٜابِ ََ

 لَِصجَ  لَِصَجإ   15
َ
 لَِصجَ  أ

ۡ
البزي: بفتح الهمزة دوف تنوين، قنبل:  أ

 بإسكاف الهمزة
15  ِ٘ َُ ٓۡ َمۡص َصَٰ  ِٛ َٔ ُِ ِ٘ ُٓ  بفتح السين، وألف بعدىا، وكسر الكاؼ ۥِٛ
16  ٍِ ُز

ُ
زۡ  أ

ُ
 بإسكاف الكاؼ ٍِ أ

، وألف الزايوفتح  بدؿ النوف،بياء  يَٰ َخَٰزَ يُ  َُٗخَٰزِيٓ  17
 بعدىا بدؿ الياء
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ُىٜرَ  17 َُ ُىٜرُ  ٱّۡ َُ  بضم الراء ٱّۡ
 وتشديد العين ،األلف بحذؼ دۡ كِّ ثَ  َبَٰكِدۡ  19
َق  20  بتخفيف الداؿ َق َضدَ  َضدَّ
ۡرَءانِ  31 ٌُ ۡرَءانِ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ٱّۡ
38  َٖ َػَِٰضزِي كَ  ُٔ َٖ ضِّ ُٔ  وتشديد الجيم ،بحذؼ األلف زِي
40  ۡٓ ُٚ ُٓ ََنۡ  ََيَُۡشُ ُٚ  بالنوف بدؿ الياء ۥَُشُ
ُٜل  40 ٌُ ُٜل جَ  َح  بالنوف بدؿ الياء ٌُ
ۡصرَِي إَِّلَّ  47

َ
ۡصرِي أ

َ
 المنفصل المدبإسكاف الياء؛ وال يخفى  إَِّلَّ  أ

 
 سورة فاطر(  35) 

 

، وحذؼ لتصبح مدية بإسكاف الياء طَ ٱلّرِي ٱلّرَِ َٰطَ  9
 األلف )باإلفراد(

ّيِخ   9 يۡ  َّٔ  بتخفيف الياء مع إسكانها خ  َّٔ
ۖا  33  بتنوين كسر بدؿ الفتح َولُۡؤلُؤۖ   َولُۡؤلُؤّٗ

 
 سورة يس(  36) 

 

ۡرَءانِ  2 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ َوٱّۡ
 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   4
5  َِ ُِ  دَنِي  بضم الالـ دَنِي
ا 9 اشُ  (ةً ٔك) َشّدّٗ  بضم السين ّدّٗ

ُ٘خ  25 َٔ ٓ َءا َ  إِّّنِ ُ٘خ  إِّّنِ َٔ  بفتح الياء َءا
 
 
 



 القسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء الثالث والعشرين                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 272      

 

 

 
ة 32 َّٕ َّ َٕ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
 بكسر العين ُيٜنِ ٱّۡكِ  ٱُّۡكُيٜنِ  34
رَ  39 َٕ ٌَ رُ  َوٱّۡ َٕ ٌَ  بضم الراء َوٱّۡ
ٜنَ  49 ُٕ ٜنَ َُيَ  َُيِّطِ ُٕ  بفتح الخاء ّطِ
ۡرًَِدَٗة ۬ۗ 52 ۡرًَ  َهََٰذا َّٔ َّٔ ۗ  سكتال بترؾ وصاًل: َهََٰذا ِدَٗة
55   ِ  بإسكاف الغين ِ  ُشنۡ  ُشُن
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  61
 بضم الجيم والباء، وتخفيف الالـ َلّٗ جُ صُ  ِصجَِّلّٗ  62
َسََٰط  66 َسََٰط  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ٱلّطِ   ٱلّطِ

68  ُٙ ِۡص ُّ َ٘ ُٙ ُُ َ٘ٗ  ُج وضم  ،وإسكاف الثانية ،فتح النوف األولىب ۥۡص
 جلي اإلخفاءمع تخفيفها؛ و الكاؼ 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٞ َوًُرَ  َوًُۡرَءانٞ  69
 

 سورة الصافات(  37) 
 

َ٘حٍ  6 َ٘حِ  ثِزِي  بالكسر دوف تنوين ثِزِي
ُكٜنَ  8 َّٕ  وتخفيف الميم ،بإسكاف السين ُكٜنَ َٕ َّلَّ يَصۡ  َّلَّ يَصَّ

َ٘ة 16 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  23
ونَ  25 َ٘ةََصُ ونَ تَّ  ََّلٓ  ََّل َت ونَ  َ٘ةََصُ َ٘ةََصُ  البزي: بتشديد التاء وصالً  ََّل َت
ۡخَِْطيَ  40 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
َ٘ة 53 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
خۡ  74 ُٕ ۡ ۡخِْ  َِْطيَ ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل

َُٰجَِنَّ  102 َُٰجَِنِّ  َ   األخيرة بكسر الياء َ 
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102 
َرىَٰ  

َ
ٓ أ   إِّّنِ

 ٍَ ۡوََبُ
َ
ٓ أ ّّنِ

َ
َ  أ َرىَٰ   إِّّنِ

َ
َ  أ ّّنِ

َ
ٍَ  أ ۡوََبُ

َ
 )فيهما(ياء البفتح  أ

َسََٰط  118 َسََٰط  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسََٰط ٱلّطِ   ٱلّطِ
126  َ ُ  ٱَّللَّ  بضم الهاء ٱَّللَّ
ٓۡ َوَربَّ  126 ٓۡ َوَرب  َرب   َربَُّس  بضم الباء )فيهما( ُس
ۡخَِْطيَ  128 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
ُرونَ  155 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
ۡخَِْطيَ  160 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ٱل
ۡخَِْطيَ  169 ُٕ ۡ ۡ  ٱل ۡخِْ ٱل  الثانية بكسر الالـ ِطيَ ُٕ

 
 سورة ص(  38) 

 

ۡرَءانِ  1 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ َوٱّۡ

حِ   َٔ ۡل  13 َُ ۚٓ يۡ ّ َ  ۡي َح بفتح الالـ دوف ىمزة بعدىا، وفتح التاء؛  َُ
 وال يخفى أف ىمزة الوصل محذوفة

َسَٰطِ  22 َسَٰطِ  ٱلّطِ  بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ٱلّطِ   ٱلّطِ
 بإسكاف الياء َجۡكَضحٞ  َوِ   َوِ َ َجۡكَضحٞ  23
ۡظَجۡجُخ  32

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ۡظَجۡجُخ  إِّّنِ

َ
 ياءالبفتح  أ

ٜقِ  33 ٜقِ  ثِعلص   قِ ؤۡ ثِعلص   ثِعلص 
 قِ ۥؤُ ثِعلص  

بدؿ الواو بهمزة ساكنة  : وجهاف/قنبل
بهمزة مضمومة  ولو أيضاً  وىو المقدـ،

 بعد السين وبعدىا واو

45  ٓ وحذؼ  ،وإسكاف الباء ،بفتح العين َدَٗةجۡ خَ  ِقَبََٰدَٗة
 (؛ وال تخفى القلقلةاإلفراداأللف )ب

َٜقُدونَ  53  بالياء بدؿ التاء َٜقُدونَ يُ  دُ
ةقٞ  57  بتخفيف السين ةقٞ وََمصَ  وََمصَّ
69  ٖۡ ِٔ ٖۡ  َِل  َِلَ   بإسكاف الياء ِٔ
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ۡخَِْطيَ  83 ُٕ ۡ ۡخِْ  ٱل ُٕ ۡ  نيةالثا بكسر الالـ ِطيَ ٱل
 القاؼ بفتح وَعۡحَيَّ  وَعۡحَي   84

 
 سورة الزمر(  39) 

 

8  َِّ ُِغ َ  ِّلِ َِّ ِّلِ  بفتح الياء ِغ
9  ٖۡ َّٔ َٔ  أَ

َ
 بتخفيف الميم ٖۡ أ

َخةُف  13
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 ياءالبفتح  أ

ةدٍ  23 َٚ  ٖۡ ةدِ  ِٔ َٚ  ٖۡ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦِٔ
ۡرَءانِ  27 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  ذؼ الهمزة ونقل حركتها للراءبح انِ ٱّۡ
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 28
ة 29 ّٕٗ ةِْ َسَٰ  َشَْ  وكسر الالـ ،بألف بعد السين ّٕٗ
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ةد   36 َٚ  ٖۡ ةدِ  ِٔ َٚ  ٖۡ  وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦِٔ
64  ٓ ُمُرٓوّنِ

ۡ
َ  دَأ ُمُرٓوّنِ

ۡ
 بفتح الياء دَأ

ِّ  وُذَِعۡخ  71  األولىبتشديد التاء  َعۡخ وُذ
ِّ و وُذَِعۡخ و 73  األولىبتشديد التاء  َعۡخ وُذ

 
 غافر سورة(  40) 

 

ُِل  13  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل َوُينِ  َوُيَنّ
 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱِلَََّلقِ  ٱِلَََّلقِ  15
 وقفاً: بإثبات ياء زائدة ۦَواق   َواق   21
ٓ  َوُروِنٓ   26 َ  ۬  ُروِنَ وَ  إِّّنِ  (فيهمػا)بفتح الياء  إِّّنِ
ن 26

َ
ۡو أ

َ
نوَ  أ

َ
 بحذؼ الهمزة األولى، وفتح الواو أ

ِٛرَ  26 ـۡ َٛ حَ  ُح  بفتح الياء والهاء رَ ـۡ
 بضم الداؿ ٱَّۡىَصةدُ  ٱَّۡىَصةدَ  26
َخةُف  30

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

َخةُف  32
َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 اءبفتح الي أ

َ٘ةدِ  32 َ٘ةدِ  ٱِلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء ۦٱِلَّ
ةد   33 َٚ  ٖۡ ةد   ِٔ َٚ  ٖۡ  : بإثبات ياءوقفاً  ۦِٔ
ثُْۡلُ  36

َ
ٓ أ َ  ََّّكّلِ ثُْۡلُ  ََّّكّلِ

َ
 بفتح الياء أ

ِْفَ  37 ؼَّ
َ
ِْفُ  وَأ ؼَّ

َ
 بضم العين وَأ

 بفتح الصاد دَّ َوَض  َوُضدَّ  37
 إثبات ياء زائدةمطلقًا: ب ۦٱدَّجُِكٜنِ  ٱدَّجُِكٜنِ  38
 وفتح الخاء ،بضم الياء ُْٜنَ ۡدخَ يُ  يَۡدُخُْٜنَ  40
ةَِلٓ  41 ةَِلَ  َٔ  بفتح الياء َٔ
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46  ْ ٜٓا ۡدِخُْ
َ
ْ ُْٜۡدخُ ٱ أ  وضم الخاء بدؿ القطع، وصل بهمزة ا

 بالتاء بدؿ الياء َ٘ىفُ دَ  يََ٘ىفُ  52
ُرونَ  58 ََّ ُرونَ حَ  َتَذَذ ََّ  بدؿ التاء األولى بالياء َذَذ
 بفتح الياء ٱۡدُقِٜنَ  ۡدُقِٜنٓ ٱ 60
 وفتح الخاء ،بضم الياء ُْٜنَ ۡدخَ َشيُ  َشَيۡدُخُْٜنَ  60
67  ٓۚ ة ٜخّٗ ةۚٓ شِ  ُشُي ٜخّٗ  بكسر الشين ُي

 
 سورة فصمت(  41) 

 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 3
َِصةت   16 ۡ  َنَّ  بإسكاف الحاء َصةت  َنَّ
ۡرَءانِ  26 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ٱّۡ
رَِٗة 29

َ
رۡ  أ

َ
 بإسكاف الراء؛ وال يخفى تفخيمها َٗةأ

َٗة 29 َعَلَّ
َ
ِٖ أ يۡ

َ ِّٖ  ٱَّلَّ يۡ َ َٗة ٱَّلَّ َعَلَّ
َ
مع  )الذين( بتشديد النوفمطلقًا:  أ

 القصر وأالتوسط  وأ شباعاإل
 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 44
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َسَٰت   47 َٕ  َث
رَ  :وضَلً  َٕ   ت  َث
رَ  :وًىةً  َٕ  ؗت  َث

وقفاً: بالهاء و  (؛باإلفراد) بحذؼ األلف
 بدؿ تاء المؤنث

ََكٓءِي 47 ََكٓءِيَ  َُشَ  بفتح الياء َُشَ
 

 سورة الشورى(  42) 
 

 بدؿ الياء وبعدىا ألف ،بفتح الحاء يَُٜحَٰ  يُِٜحٓ  3
 كتها للراءبحذؼ الهمزة ونقل حر  اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 7

23  ُ  وتخفيف ،بفتح الياء وإسكاف الباء َُشُ بۡ يَ  يُبََّشِ
 ؛ وال تخفى القلقلةمع ضمها الشين

 بدؿ التاء بالياء ۡىَكُْٜنَ حَ  َتۡىَكُْٜنَ  25
ُِل  27  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل يُنِ  ُحَنّ
ُِل  28  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل يُنِ  ُحَنّ
ارِ  32 َٜ ارِ  ٱۡۡلَ َٜ  مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦٱۡۡلَ
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   52
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰطِ ِض   ِضَسَٰطِ  ِضَسَٰطِ  53

 
 سورة الزخرف(  43) 

 

َٰ  ًُۡرَٰءًٗة 3  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء ًٗةًَُس
ا 10 دّٗ ۡٛ اَهَٰ ِٔ  َم  وألف بعدىا ،اءوفتح اله ،بكسر الميم دّٗ

18  ْ ُؤا ْ شَ نۡ يَ  يُنَشَّ وتخفيف  ،وإسكاف النوف ،بفتح الياء ُؤا
 ؛ واإلخفاء الجليالشين

وحذؼ األلف،  بدؿ الباء، بنوف ساكنة دَ ٘قِ  ِقَبَٰدُ  19
 جلي اإلخفاءو ، وفتح الداؿ
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24  َِ َٰ بضم القاؼ، وحذؼ األلف، وإسكاف  ِۡ ًُ  َق
 الالـ

ۡرَءانُ  31 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  ؼ الهمزة ونقل حركتها للراءبحذ انُ ٱّۡ
33  ۡٓ ِٛ ِ ُٓ ِۡلِ  ِۡلُُيٜد ِٛ ِ  بكسر الباء ۥُيٜد
ة 33 ىّٗ ٌُ ةٌۡ شَ  ُش  وإسكاف القاؼ ،بفتح السين ىّٗ
34  ۡٓ ِٛ ِ ُٓ َوِۡلِ  َوِۡلُُيٜد ِٛ ِ  بكسر الباء ۥُيٜد
ة 35 َّٕ َ َٕ  ل َ  بتخفيف الميم ةل
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  37
 بألف بعد الهمزة َٗةَصةَٰٓء َصةَٓءَٗة 38
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   43
ِۡ  ِۡ  َٔ َوۡس  45  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين َوَش
وَََل  51

َ
ۚٓ  َُتَِۡتٓ  أ وَََل  َُتَِۡتَ

َ
وَََل  َُتَِۡت   أ

َ
 فتح الياء: بالبزي أ

53  ٞ ۡشَِٜرة
َ
َسَٰ  أ

َ
ٞ أ  وألف بعدىا ،بفتح السين َِٜرة

 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  َسَٰٞط ضِ  61
 بدؿ الصاد بالسين :قنبل َسَٰٞط ِض   ِضَسَٰٞط  ِضَسَٰٞط  64
ِٛيِٙ  71 ة تَۡشَذ ة تَۡشَذِو  َٔ  بحذؼ ىاء الضمير َٔ
 بكسر السين ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  80
 بالياء بدؿ التاء رَۡصُكٜنَ يُ  دُرَۡصُكٜنَ  85
 وضم الهاء ،بفتح الالـ ۥُٙ َورِيَْ  َورِيِِْٙۦ 88

 
 سورة الدخان(  44) 

 

 بضم الباء َرب   َرّبِ  7
19  ٓ َ  إِّّنِ  بفتح الياء إِّّنِ
ۡسِ  23

َ
 بدؿ القطع بهمزة وصل وَعۡسِ  وَأ
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 العين بكسر ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   25
 بضم التاء ۥُْٜهُ وَعۡخذُ  وَعۡقذُِْٜهُ  47
 العين بكسر ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   52

 
 سورة الجاثية(  45 )

 

ُزًواۚٓ  9 زُ  ُٚ  بهمز الواو اۚٓ ؤً ُٚ
آءّٗ  21 َٜ آءٞ  َش َٜ  بدؿ الفتح بتنوين ضم َش
ُرونَ  23 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  الذاؿ بتشديد ََّ
ا 35 ُزوّٗ زُ  ُٚ  بهمز الواو اؤّٗ ُٚ
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 سورة األحقاف(  46) 
 

ُِ٘ذرَ  12 ُ  ِّلِ ُِ٘ذرَ  ِ٘ذرَ ِّلِ  البزي: بالتاء بدؿ الياء ِّلِ

15  ۖ ً٘ة ۖ ظُ  إِۡظَصَٰ ً٘ة وإسكاف  ،وضم الحاء ،بحذؼ الهمزة ۡص
 ، وحذؼ األلفالسين

ة 15 ّٚٗ ۡر ةََ  (ٔكةً ) َُ ّٚٗ  بفتح الكاؼ ۡر
نۡ  15

َ
ۡوزِۡقِِنٓ أ

َ
ۡوزِۡقِِنَ  أ

َ
نۡ  أ

َ
ۡوزِۡقِِن  أ

َ
نۡ  أ

َ
 الياء فتح: بالبزي أ

16   ُِ جَّ ٌَ ُِ  حُ  َوَجَذَضةَوزُ  َجَذ جَّ ٌَ  (فيهما)مة بياء مضمو  َذَضةَوزُ يُ وَ  َذ
16  َٖ ۡظَص

َ
ُٖ  أ ۡظَص

َ
 بضم النوف أ

ّف   17
ُ
فَّ  أ

ُ
 وفتح الفاء ،بحذؼ التنوين أ

دَكَِداِِِٗنٓ  17
َ
دَكَِداِِِٗنَ  أ

َ
 بفتح الياء أ

20  ۡٓ ۡجُذ َٚ ۡو
َ
ُٓ ٝاءَ  أ ۡجُذ َٚ وبتسهيل الهمزة  ،ىمزة استفهاـ بزيادة ۥۡو

 الثانية
َخةُف  21

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

23  ٓ ُِِّنِ َٰ َ  َوَل ُِِّنِ َٰ ُِِّنِ  َوَل َٰ  فتح الياء: بالبزي َوَل
 بدؿ الياءبتاء مفتوحة  َرىَٰ دَ ََّل  ََّل يَُرىَٰٓ  25
25  ٓۚ ۡٓ ُٛ ُ٘ ُِ َصَٰ َٔ  َ٘ ُِ َصَٰ َٔ ُٓ  نوفال بفتح ۚۥٓ ُٛ
ۡرَءانَ  29 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

 
 سورة محمد (  47) 

 

4  ْ ٜا َٰ  ًُذُِْ ْ ذَ ـَق ٜا  وألف بينهما ،بفتح القاؼ والتاء ُْ

يِّٖ 13
َ
ِ َوكَ  َوَكأ ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، بألف بعد الكاؼ ٖٓان

 بدؿ الياء مكسورة
15   ٖ   َءاِش

َ
ٖ  أ  بحذؼ األلف ِش

ۡرَءانَ  24 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
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26  ۡٓ ُٚ اَر   إِۡسَ
َ
ُٓ أ ُٚ اَر  بفتح الهمزة ۥۡسَ

38  ۡٓ ُٗذ
َ
أ ُٓ َهَٰ  َهَٰٓ ُٗذ

َ
ُٓ َٚ  ۥأ ُٗذ

َ
 حذؼ األلف: بقنبل ۥأ

 
 سورة الفتح(  48) 

 

ة 2 ة ِضَسَٰؼّٗ ةِض   ِضَسَٰؼّٗ  قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰؼّٗ
ٜۡءِ   6  بضم السين ءِ  ٜٓ َدآنَِرةُ ٱلص   َدآنَِرةُ ٱلصَّ
9  ْ ُٜ٘ا ِٔ ُۡؤ ُ  ِّلِ ْ ِّلِ ُٜ٘ا ِٔ  بالياء بدؿ التاء ۡؤ

9 
ۚٓ  َوُتَكّزُِروهُ   ًَُِّٜروهُ  ۬  َودُ

 َوتَُصّجُِعٜهُ 
 ۬  ۚۥٓ ًَُِّٜروهُ يُ وَ ۬   ۥَكّزُِروهُ يُ وَ 

ُ وَ   ۥَصّجُِعٜهُ ي
 وصاًل: بإتباع؛ و )فيهم( بالياء بدؿ التاء

 ىاء الكناية واواً لفظية

10  َ ُٙ ٱَّللَّ َ  َقَْۡيِٙ  َقَْۡي  )عليو( كسر الهاءب ٱَّللَّ
 األولى بدؿ الياء بالنوف ۦۡؤتِيِٙ ُ٘ وَصَ  وََصُيۡؤتِيِٙ  10
ةضِ  20 ة َسَٰؼّٗ ةِض   ِضَسَٰؼّٗ  قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰؼّٗ
ۥ َٔ َشۡط  29 ۥـَٔ َشؽَ  ُٙ  بفتح الطاء ُٙ

ًِِٜٙۦ 29 ًِِٜٙۦ ُش  ًِِٙۦؤۡ شُ  ُش
 ۥًِِٙۦؤُ شُ 

بدؿ الواو بهمزة ساكنة  : وجهاف/قنبل
بهمزة مضمومة  ولو أيضاً  وىو المقدـ،

 بعد السين وبعدىا واو
 

 سورة الحجرات(  49) 
 

11  َ٘ ْ َوََّل َت ْ تَّ  َوََّلٓ  ةثَُزوا ْ َوََّل تَ  َ٘ةثَُزوا  البزي: بتشديد التاء وصالً  َ٘ةثَُزوا
12  ْ ٜا ُص َ  َوََّل َتَصَّ ْ َوََّلٓ تَّ ٜا ُص ْ  صَّ ٜا ُص  البزي: بتشديد التاء وصالً  َوََّل َتَصَّ
13  ْٓۚ ٜٓا ْۚٓ َكةَروُِِٜلَّ  ِِلََكةَروُ ْۚٓ ِِلََكةَروُٜ ا  البزي: بتشديد التاء ا
ُْٜنَ  18 َٕ ُْٜنَ حَ  َتۡك َٕ  بالياء بدؿ التاء ۡك

 
 



 كلمات الفرشية للجزء السادس والعشرينالقسم الثالث/ ال                                   الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 282      

 

 

 سورة ق(  50) 
 

ۡرَءانِ  1 ٌُ رَ  َوٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ َوٱّۡ
َ٘ة 3 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ

َٜقُدونَ  32  بالياء بدؿ التاء َٜقُدونَ يُ  دُ
ۡدَبَٰرَ  40

َ
 بكسر الهمزة ۡدَبَٰرَ ِإَو َوأ

َ٘ةدِ  41 َ٘ةدِ  ُح َ٘ةدِۦ۬   ُح  ت ياء بخلف عنواثبإوقفاً: ب ُح
َ٘ةدِ  41 ُٕ ۡ َ٘ةدِۦ ٱل ُٕ ۡ  ت ياءاثبمطلقًا: بإ ٱل
يُ  44 ٌَّ يُ تَشَّ  تََش  بتشديد الشين ٌَّ
ۡرَءانِ  45 ٌُ رَ  ثِعّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انِ ثِعّۡ

 
 سورة الذاريات(  51) 

 

 بكسر العين ُيٜنٍ وَخِ  وَُخُيٜنٍ  15
 
 
 
 
 



 ينالقسم الثالث/ الكلمات الفرشية للجزء السابع والعشر                                     الدرر الحساف في القراءات العشر للػقرآف  

 

 رقم
 اآلية

عن  حفص رواية
 عاصم الكوفي

 كثير المكي ابن قراءة
 قنبل رواية البزي رواية البيان

 

                                                                                                                 283      

 

 

 
ُرونَ  49 ََّ رُ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ونَ ََّ

 
 سورة الطور(  52) 

 

21 ُٓٛ َِلَۡجَٰ
َ
ِِلۡ  أ

َ
ُٓ أ ُٛ  بكسر الالـ ۥَجَٰ

َٜ  َّۡنٜٞ  23  بفتح الواو دوف تنوين َّۡن
23  ٞٓ ثِي

ۡ
َٓ  دَأ ثِي

ۡ
 بفتح الميم دوف تنوين دَأ

طَۜۡيِؽُرونَ  37 ُٕ ۡ َطۡيِؽُرونَ  ٱل ُٕ ۡ طَ   ٱل ُٕ ۡ  قطف بالسين :وقنبل ،بالصاد فقط :البزي ۡيِؽُرونَ ٱل
ٜنَ  45 ٌُ ٜنَ يَ  يُۡطَك ٌُ  بفتح الياء ۡطَك

 
   سورة النجم(  53) 

 

ةَ  20 َٰٜ َ٘ َٔ َٰٜٓ  َو َ٘ َٔ  بهمزة مفتوحة بعد األلف ةَ ءَ َو
 بهمزة ساكنة بعد الضاد بدؿ الياء ىَٰ ۡئَ عِ  ِعَّيىَٰٓ  22
ةَ  47

َ
ةَ ٱّنََّشَٰٓ  ٱّنَّۡشأ

َ
 بعدىا ألفو فتح الشين ب أ

ةٓ  51 َٕ َٜداْ َذ ُٕ ٜدّٗ  َوَث ُٕ ة اَوَث َٕ جلي؛  اإلخفاءوصاًل: بتنوين الفتح، و  َذ
 وقفاً: بإبداؿ التنوين ألفاً 

 

 سورة القمر(  54) 

 

اعِ  6 اعِ  ٱلَّ اعِ  ۦٱلَّ  مطلقاً: بإثبات ياءالبزي:  ٱلَّ
 بإسكاف الكاؼ رٍ ٗ سۡ  ٗ ُسرٍ  6
اِع   8 اعِ  ٱلَّ  مطلقًا: بإثبات ياء ۦۖ ٱلَّ

ّٗٗة 12 ّٗٗةخِ  ُخُيٜ  بكسر العين ُيٜ
ۡرَءانَ  17 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ۡرَءانَ  22 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
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ۡرَءانَ  32 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
ۡرَءانَ  40 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ

 

 سورة الرحمن(  55) 
 

ۡرَءانَ ٱّۡ  2 رَ  ٌُ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
اٞظ  35 َٜ اٞظ شِ  ُش  بكسر الشين َٜ
 بتنوين كسر بدؿ الضم َوَُنَةس   َوَُنَةٞس  35

 

 سورة الواقعة(  56) 

 

 بفتح الزاي وُٜنَ يُنَ  يُنِوُٜنَ  19
َ٘ة 47 َ٘ةُٔ  ِٔۡذ  بضم الميم ۡذ
 بفتح الشين َب ََشۡ  َُشَۡب  55
رۡ  60  بتخفيف الداؿ ۡرَٗةًَدَ  َٗةًَدَّ
ةَ  62

َ
ةَ ٱّنََّشَٰٓ  ٱّنَّۡشأ

َ
 بعدىا ألفو فتح الشين ب أ

ُرونَ  62 ََّ ُرونَ دَذَّ  دََذ  بتشديد الذاؿ ََّ
ۡرَءانٞ  77 ٌُ رَ  َّ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انٞ َّ

 

 سورة الحديد(  57) 
 

ُِل  9  بإسكاف النوف، وتخفيف الزاي ُل يُنِ  ُحَنّ
ۥَذيُ  11 ُٙ ۥىُ كِّ َذُيَغ  َظَٰكَِى  الفاء ضمو  ،بحذؼ األلف وتشديد العين ُٙ
 بتشديد الزاي َل َٗزَّ  ََٗزَل  16

18 
رِيَ  ّدِ طَّ ُٕ ۡ  ۬  ٱل

َٰخِ  َق ّدِ طَّ ُٕ ۡ َط  َوٱل ُٕ ۡ رِيَ ٱل َٰخِ  ۬  ّدِ َق َطّدِ ُٕ ۡ  )فيهما( بتخفيف الصػاد َوٱل

 وتشديد العين ،بحذؼ األلف ُه يَُغكَّ  يَُظََٰكُه  18
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 لةالمجاد   سورة(  58) 

 

ُِرونَ  2 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُغَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

2  َٰٓ  يـِٔ ٱلَّ
۬ٓ  ٱَّلَّ
۬  ٱَّلَّ
 ٓ  يٱَّلَّ

 ٓ  ءِ ٱَّلَّ

بحذؼ الياء التي بعد الهمزة، أما البزي: 
/ تسهيل الهمزة 1فلو في الهمزة وجهاف: 

؛ وال يخفى أنو عند مع التوسط أو القصر
يكوف تسهيل الهمزة بالرـو مع  الوقف

/ إبدالها ياء ساكنة 2 التوسط والقصر،
 مع المد المشبع اللتقاء الساكنين.

وأمػا قنبل فقرأىا بهمزة مكسورة من غير 
 ياء مطلقاً 

ُِرونَ  3 وتشديد الظاء والهاء  ،بفتح الياء ُرونَ َّٛ َـّ حَ  يَُغَٰٛ
 وحذؼ األلف ،وفتحها

ِِس  11 َخَْٰ َٕ ۡ ضۡ  ٱل َٕ ۡ  حذؼ األلفو  ،إسكاف الجيمب ِِْس ٱل
11  ْ وا ْ  ۬  ٱسُِشُ وا ْ ٱسِِشُ  وَعسُِشُ ْ ۬  وَعسِِشُ  وا  (فيهما)بكسر الشين  وا
 بكسر السين ُجٜنَ َوَيۡعصِ  َوَيۡعَصُجٜنَ  18

 
 سورة الحشر(  59) 

 

2 ٓ ُٛ ُٓ بِ  ُبُيَٜت ُٛ  بكسر الباء ۥُيَٜت
 وألف بعدىا ،وفتح الداؿ ،بكسر الجيم ر َۚٓرَٰ صِ  ُصُدر ۚٓ 14
14  ۡٓ ُٛ ُٓ َُتۡصِ  َُتَۡصُج ُٛ  بكسر السين ۥُج
َخةُف  16

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ َخةُف  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ۡرَءانَ  21 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
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 سورة الممتحنة(  60) 

 

3  ُِ  وفتح الصاد ،بضم الياء ُِ ۡىَط حُ  َحۡىِط
َٜةٌ  4 ۡش

ُ
َٜةٌ إِ  أ  بكسر الهمزة ۡش

6  َٜ ۡش
ُ
َٜةٌ إِ  ةٌ أ  بكسر الهمزة ۡش

9  ٓۚ ۡٓ ُٚ ٜۡ َّّ َٜ ن دَ
َ
ن دَّ  أ

َ
ُٓ أ ُٚ ٜۡ َّّ ُٓ  ۚۥٓ َٜ ُٚ ٜۡ َّّ َٜ ن دَ

َ
 البزي: بتشديد التاء وصالً  ۚۥٓ أ

ْ  َٔ َوۡس  10 ٜا ْ َوشَ  ُْ ٜا  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للسين ُْ
 

 سورة الصف(  61) 
 

ۥٓ  6 ُٙ ُٕ ۥ َبۡكِديَ  َبۡكِدي ٱۡش ُٙ ُٕ  بفتح الياء ٱۡش

14  ِ َٗطةَر ٱَّللَّ
َ
َٗطةرّٗ  أ

َ
ِ   اأ وخفض لفظ  ،(أنصار) فتح بتنوين َّللَّ

 بالـ الجر؛ واإلدغاـ جلي الجاللة

 
 ( سورة الجمعة 62) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 
 سورة المنافقون(  63) 

 

 بإسكاف الشين :قنبل تٞ ُخشۡ  ُخُشتٞ  ُخُشتٞ  4
 بكسر السين ُجٜنَ ََيۡصِ  ََيَۡصُجٜنَ  4

 
 تغابنسورة ال(  64) 

 

17  ُٙ ُٙ كِّ يَُغ  يَُظَٰكِۡى  بتشديد العين، و حذؼ األلفب ۥۡى
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 سورة الطالق(  65) 

 

1  َّٖ ِٛ ِ َّٖ بِ  ُبُيٜد ِٛ ِ  بكسر الباء ُيٜد
َ٘ح    1 ِ َجّي َجيَّ  ٔ   بفتح الياء َ٘ح   ٔ 
ِلُ  3 َْٰ ِلٌ  َب َْٰ  بتنوين الضم َب
ِۚۦٓ  3 ۡمرِه

َ
ۡمرَ  أ

َ
 بفتح الراء، وضم ىاء الكناية ۚۥٓ هُ أ

َٰٓ وَ  4  (ٔكةً ) يـِٔ ٱلَّ
ٓ۬وَ   ٱَّلَّ
۬وَ   ٱَّلَّ
ٓ وَ   يٱَّلَّ

ٓ وَ   ءِ ٱَّلَّ

أما البزي: بحذؼ الياء التي بعد الهمزة، 
/ تسهيل الهمزة 1لو في الهمزة وجهاف: ف

مع التوسط أو القصر؛ وال يخفى أنو عند 
الوقف يكوف تسهيل الهمزة بالرـو مع 

/ إبدالها ياء ساكنة 2التوسط والقصر، 
 .تقاء الساكنينمع المد المشبع الل

أمػا قنبل فقرأىا بهمزة مكسورة من غير و 
 مطلقاً ياء 

يِّٖ 8
َ
ِ َوكَ  َوَكأ ثم ىمزة  بدؿ الهمزة، بألف بعد الكاؼ ٖٓان

 بدؿ الياء مكسورة
َجّيَِجَٰخ   11 َجيَّ  ُٔ  بفتح الياء َجَٰخ  ُٔ

 
 سورة التحريم(  66) 

 

َرا 4 َٛ َٰ  دََغَٰ َرادَغَّ  بتشديد الظاء َٛ
4  ُِ ُِ وَصَ  وَِصۡبِي  بفتح الجيم ۡبِي

 ، وألف بعدىابكسر الكاؼ، وفتح التاء جِِٙۦَتَٰ َوكِ  َوُكُذجِِٙۦ 12
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 سورة الممك(  67) 

 

8  ُ ّيَّ َٕ ُ تَّ  َت ّيَّ َٕ  ُ ّيَّ َٕ  البزي: بتشديد التاء وصالً  َت

ُِٔ٘ذٓ ١٥ٱّن ُشُٜر  16
َ
 ١٥ٱّن ُشُٜر  َءأ

ُٓ ٝاءَ   ۥُِٔ٘ذ

ُٓ ٝاءَ   ۥُِٔ٘ذ
 :وضَلً 
 ١٥ٱّن ُشُٜر 

ُٓ ٝاوَ   ۥُِٔ٘ذ

مطلقًا، وتحقيق  بتسهيل الهمزة الثانية
ميم  ووصاًل: بإتباعاألولى حاؿ االبتداء؛ 

الهمزة إبداؿ ب :قنبلو  واواً لفظية؛الجمع 
 عند وصلها بما قبلها األولى واواً 

 قنبل: بالسين بدؿ الصاد َسَٰط  ِض   ِضَسَٰط   ِضَسَٰط   22
 

 سورة القمم(  68) 
 

38  ُ ة َتَيَّ َٕ َ ٓ  ونَ ل ة َٕ َ َ  ل ونَ تَّ ُ ونَ  يَّ ُ ة َتَيَّ َٕ َ  البزي: بتشديد التاء وصالً  ل
 

 سورة الحاقة(  69) 
 

ُٜ٘نَ  41 ِٔ ُٜ٘نَ يُ  دُۡؤ ِٔ  بالياء بدؿ التاء ۡؤ
ُرونَ  42 ََّ ُرونَ ذَّ يَ  دََذ  د الذاؿيشدتو  ،بالياء بدؿ التاء ََّ

 
 سورة المعارج(  70) 

 

اَقحّٗ  16 اَقحٞ  َٗزَّ  ضمبتنوين ال َٗزَّ
32  ۡٓ ِٛ َمََٰجَٰذِ

َ
َمََٰ٘  ِِل

َ
ُٓ ِِل ِٛ  (باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد النوف؛ ۥذِ

33  ۡٓ َٰدِِٛ ُٓ بَِشَهَٰدَ  بَِشَهََٰر ِٛ ِ  (باإلفراد) بحذؼ األلف التي بعد الداؿ؛ ۥد
 وإسكاف الصاد ،بفتح النوف ت  ۡط َٗ  ُُٗطت   43
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 سورة نوح(  71) 
 

 بفتح الياء إَِّلَّ  ُدََعٓءِيَ  ُدََعٓءِٓي إَِّلَّ  6
ۡقَُْ٘خ  9

َ
ٓ أ َ  إِّّنِ ۡقَُْ٘خ  إِّّنِ

َ
 بفتح الياء أ

ۥٓ  21 هُ  وإسكاف الالـ ،بضم الواو الثانية هُۥۡلُ َووُ  َوَوَلُ
 بإسكاف الياء ثَۡيَِت  ثَۡيَِتَ  28

 
 سورة الجن(  72) 

 

 بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اًٗةًُرَ  ًُۡرَءاًٗة 1
ََٰلَٰ  3 ۥ دََػ ُٙ َّٗ

َ
ََٰلَٰ ِإَو َوأ ۥ دََػ ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

ۥ ََكنَ  4 ُٙ َّٗ
َ
ۥ ََكنَ ِإَو َوأ ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

5  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
َّ٘ةِإَو َوأ َ٘  بكسر الهمزة َّٗة َؿ

ۥ ََكنَ  6 ُٙ َّٗ
َ
ۥ ََكنَ ِإَو َوأ ُٙ  بكسر الهمزة َّٗ

7  ْ ٜا  ٘ ٓۡ َؿ ُٛ جَّ
َ
ُٓ ِإَو َوأ ُٛ ْ  ۥجَّ ٜا  ٘  بكسر الهمزة َؿ

8  َ٘ ۡص َٕ َ َّٗة ل
َ
َ٘ةِإَو ةَوأ ۡص َٕ َ  بكسر الهمزة َّٗة ل

َّ٘ة 9 َُ َّٗة 
َ
َّ٘ةِإَو َوأ َُ  بكسر الهمزة َّٗة 

َّٗة ََّل  10
َ
 بكسر الهمزة َّٗة ََّل ِإَو َوأ

َّ٘ة 11 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ةِإَو َوأ ِٔ  بكسر الهمزة َّٗة 

12  ٓ َّ٘ة َ٘ َّٗة َؿ
َ
َّ٘ةِإَو َوأ َ٘  بكسر الهمزة َّٗة َؿ

ة 13 َّٕ َ َّٗة ل
َ
َّٕ ِإَو َوأ َ  بكسر الهمزة ةَّٗة ل

َّ٘ة 14 ِٔ َّٗة 
َ
َّ٘ةِإَو َوأ ِٔ  بكسر الهمزة َّٗة 

17  ُٙ ُۡ َ  يَۡصُْ ۥس ُٙ ُۡ  بالنوف بدؿ الياء ۡصُْ
20  ِۡ  وزيادة ألف بينهما ؛بفتح القاؼ والالـ َِ ٰـَ ًَ  ًُ
ًدا 25 َٔ ٓ أَ َ  َرّبِ ًدا َرّبِ َٔ  الياءبفتح  أَ
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 سورة المزمل(  73) 
 

ۡرَءانَ  4 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  حذؼ الهمزة ونقل حركتها للراءب انَ ٱّۡ
ۡرَءاِن   20 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اِن  ٱّۡ

 
 سورة المدثر(  74) 

 

 ؛ وال يخفى ترقيقهابكسر الراء ۡصزَ َوٱلّرِ  َوٱلر ۡصزَ  5
 ىابعدزيادة ألف بفتح الذاؿ، و  اإِوَ  إِوۡ  33
ۡدثَرَ  33

َ
 وفتح الداؿ  ،همزةالحذؼ ب ثَرَ دَ  أ

 
 سورة القيامة(  75) 

 

1  ُٓ ًِۡص
ُ
 ََّلٓ أ

 
ُ
ُٓ َِل  ًِۡص
ُٓ  ََّل  ًِۡص

ُ
  أ

ُ
ُٓ َِل  ًِۡص

البزي بحذؼ  بخلف عن: ابن كثير
وىو المقدـ،  بعد الالـالتي األلف 

 كحفص  للبزيوالوجو الثاني 
ََيَۡصُت  3

َ
ََيۡصِ  أ

َ
 بكسر السين ُت أ

ۥ 17 ُٙ ۥَوًُرَ  َوًُۡرَءاَٗ ُٙ  ءبحذؼ الهمزة ونقل حركتها للرا اَٗ
ۥ 18 ُٙ ۥًُرَ  ًُۡرَءاَٗ ُٙ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء اَٗ
 بالياء بدؿ التاء ج ٜنَ َُيِ  ُُتِج ٜنَ  20
 بالياء بدؿ التاء َذُرونَ يَ وَ  َودََذُرونَ  21
ٖۡ  َراق   27 ٖ رَّ  َٔ  بترؾ السكت وصاًل: اق  َٔ
ََيَۡصُت  36

َ
ََيۡصِ  أ

َ
 بكسر السين ُت أ

َِنَٰ  37 ٕۡ َِنَٰ تُ  ُح  بدؿ الياء اءبالت ٕۡ
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 سورة اإلنسان(  76) 
 

4 
  :وًىةً 

 َشَلَِٰصِ ۬  َشَلَِٰصََل 

  :وًىةً 
 ۬  َشَلَِٰصََل 
 َشَلَِٰصِ

  :وًىةً 
 َشَلَِٰصِ

حفصاً بالوقف عليها باأللف  : وافقالبزي
 وقف بالسكوف فقط: قنبلو  ؛والسكوف

ارِيَرا   15 َٜ ارِيرّٗ  ًَ َٜ  بتنوين الفتح اًَ
 سر بدؿ الضمبتنوين الك ُخُۡض   ُخُۡضٞ  21
ۡرَءانَ  23 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انَ ٱّۡ
َ  تََشةُٓءونَ  30  بالياء بدؿ التاء َشةُٓءونَ ي

 
 

 سورة المرسالت(  77) 
 

 بضم الذاؿ ًراُٗذُ  ُٗۡذًرا 6
َخٞ  33  )بالجمع( بزيادة ألف بعد الالـ ِصَمََٰلَٰخٞ  ِصَمَْٰ
 نالعي بكسر ُيٜن  وَخِ  وَُخُيٜن   41
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 سورة النبأ(  78) 
 

ِّ  َووُذَِعخِ  19  األولى بتشديد التاء َعخِ َووُذ
ة 25 ةرّٗ ةوََمصَ  وََمصَّ  بتخفيف السين ةرّٗ
َٰتِ  37 َمََٰن َمََٰنَٰتِ  رَّب   رَّّبِ ٱلصَّ  بضم الباء ٱلصَّ
ۖ  ٱلرَِّنَٰمۡحۖ  37 ُٖ  بضم النوف ٱلرَّۡظَمَٰ

 
 سورة النازعات(  79) 

 

ًٜى 16  ذؼ التنوينبح ىُؼٜ ُؼ
18  َٰ َٰ دَزَّ  دََزّكَّ  بتشديد الزاي ّكَّ

 
 سورة عبس(  80) 

 

4  ُٙ  بضم العين ُٙ َذَذَ٘ىكُ  َذَذَ٘ىَك
ىَٰ  6 ىَٰ دَطَّ  دََطدَّ  بتشديد الصاد دَّ

10  َٰ ُٙ دََْوَّ ۡ٘ ُٙ  َخ ۡ٘ َٰ دَّ  ۥٓ َخ ُٙ  َْوَّ ۡ٘ َٰ َخ  ۥ دََْوَّ

ىاء الكناية واواً  وصاًل: بإتباع: قنبل
وصالً  :البزي ين؛حركتمع المد  لفظية

ىاء  وصاًل: بإتباعولو أيضاً  ،التاءبتشديد 
 مشبعاً  ومدىا مداً  الكناية واواً لفظية

َ٘ة 25 َّٗة َضَجبۡ
َ
َ٘ةإِ  أ  بكسر الهمزة َّٗة َضَجبۡ

 
 سورة التكوير(  81) 

 

َرۡت  6  بتخفيف الجيم َرۡت ُشضِ  ُشّضِ
َ  سَُِشَۡت  10  بتشديد الشين ۡت سَُِشّ
 العينبتخفيف  َرۡت كِ شُ  ُشّكَِرۡت  12
ِ  ثَِغِ٘ي   24  بدؿ الضاد بالظاء ِ٘ي  ـَ ث
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 سورة االنفطار(  82) 
 

7  ٍَ َ ٍَ َذَكدَّ  َذَكَدل َ  بتشديد الداؿ ل
ٜۡمَ  19 ٜۡمُ  يَ  بضم الميم يَ

 
 سورة المطففين(  83) 

 

ِۡ  َرانَ  14  سكت، وال يخفى اإلدغاـال بترؾ وصاًل: انَ ثَِ رَّ  ثَ
ِٛيَ  31 ُِ ِٛ  وَ ُِ َٰ  بألف بعد الفاء يَ َف

 
 سورة االنشقاق(  84) 

 

َٰ َط َويُ  َوَيۡطَلَٰ  12  وتشديد الالـ ،وفتح الصاد ،بضم الياء لَّ
ُبَّ  19 ََ َبَّ  َََّتۡ ََ  بفتح الباء َََّتۡ
ۡرَءانُ  21 ٌُ رَ  ٱّۡ ٌُ  بحذؼ الهمزة ونقل حركتها للراء انُ ٱّۡ

 
 سورة البروج(  85) 

 

 لهمزة ونقل حركتها للراءبحذؼ ا انٞ ًُرَ  ًُۡرَءانٞ  21
 

 سورة الطارق(  86) 

 

ة 4 َّٕ َّ َٕ  ل َّ  بتخفيف الميم ةل
 

  ( سورة األعمى 87) 

 ال خالؼ فيها
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 سورة الغاشية(  88) 

 

فُ  11 َٕ ُ  تَۡص فُ ي َٕ  بدؿ التاءبياء مضمومة  ۡص
 بتنوين ضم بدؿ الفتح َلَٰنَِيحٞ  َلَٰنَِيحّٗ  11

 
 سورة الفجر(  89) 

 

 مطلقًا: بإثبات ياء زائدة ۦيَۡسِ  يَۡسِ  4

ادِ  9 َٜ ۡ ادِ  ثِعل َٜ ۡ  ۦثِعل

 :وضَلً 
ادِ  َٜ ۡ   ۦثِعل
 :وًىةً 
ادِ  َٜ ۡ ۬   ۦثِعل

َٜاد ۡ  ثِعل

 ، مطلقاً: بإثبات ياء زائدةالبزي: 
، وقفاً: بإثبات ياء زائدةقنبل: وصاًل: 

 أو حذفها وىو المقدـ بإثبات ياء زائدة

15  ٓ َ  َرّبِ  بفتح الياء َرّبِ
15  َٔ ۡزَر

َ
ِٖ  ِٖ أ َٔ ۡزَر

َ
ِٖ  ۦأ َٔ ۡزَر

َ
 مطلقاً: بإثبات ياء زائدة :البزي أ

16  ٓ َ  َرّبِ  بفتح الياء َرّبِ
َهَََٰنِ  16

َ
َهَََٰنِ  أ

َ
َهَََٰنِ  ۦأ

َ
 البزي: مطلقاً: بإثبات ياء زائدة أ

ٜنَ  18 غ  ٜنَ َُتُ  دََحَٰٓ  حذؼ األلف، و ضم الحاءب غ 
 

 سورة البمد(  90) 
 

ََيَۡصُت  5
َ
ََيۡصِ  أ

َ
 السينبكسر  ُت أ

ََيَۡصُت  7
َ
ََيۡصِ  أ

َ
 بكسر السين ُت أ

13   ٍ ٍَّ  وَ  بفتح الكاؼ وَ
 بتنوين الفتح َرَرَجحً  َرَرَجحٍ  13
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14  ٞٓ   إِۡؼَػَٰ
َ
 وفتح الميم ،وحذؼ األلف ،بفتح الهمزة َٓ كَ ؼۡ أ

 دوف تنوين
20  َۢ ۡؤَضَدةُ  ٔ   ٜٔ َۢ  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدةُ

 
 الشمس ( سورة 91) 

 ي الكلمات الفرشيةال خالؼ فيها ف
 

 سورة الميل(  92) 
 

يَٰ  14 َـّ ا دََْ ا دَّ  َٗةرّٗ يَٰ َٗةرّٗ َـّ يَٰ  َْ َـّ ا دََْ  البزي: بتشديد التاء وصالً  َٗةرّٗ
 

 ضحى( سورة ال 93) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية

 
 ( سورة الشرح 94) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 تين( سورة ال 95) 

 الكلمات الفرشية ال خالؼ فيها في
 
 

 سورة العمق(  96) 

 

 رَّ ۬   رََّءاهُ  رََّءاهُ  رََّءاهُ  7
َ
قنبل: بحذؼ األلف بخلف عنو، والوجو  هُ أ

 اآلخر لو كحفص، وىو المقدـ
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 سورة القدر(  97) 
 

ر   4 ۡٛ ُل  ٣َش ر   َتَنَّ ۡٛ  ٣َش
ُل تَّ   َنَّ

ر   ۡٛ  ٣َش
ُل   َتَنَّ

 البزي: بتشديد التاء وصالً 

 
 البينة ( سورة 98) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 الزلزلة( سورة  99) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 العاديات( سورة  100) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 القارعة( سورة  101) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 التكاثر( سورة  102) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 العصر( سورة  103) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 سورة اليمزة(  104) 
 

 بكسر السين ُت ََيۡصِ  ََيَۡصُت  3
8  ٞ ۡؤَضَدة  ٔ   ٜٔ ٞ  بإبداؿ الهمزة واواً  َضَدة

 
 الفيل( سورة  105) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 قريش( سورة  106) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 الماعون( سورة  107) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 الكوثر( سورة  108) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 سورة الكافرون(  109)  
 

6  ِٖ ِٖ  َوِ   َوِ َ دِي   دِي
 ِٖ ِٖ  َوِ   َوِ َ دِي البزي، والوجو  بإسكاف الياء بخلف عن دِي

  اآلخر للبزي ىو كحفص

 
 النصر( سورة  110) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 سورة المسد(  111) 
 

َٛت   1 َ ِب ل
َ
ٛۡ  أ َ ِب ل

َ
 بإسكاف الهاء ت  أ

 بضم التاء َسَّةَّحُ  َسَّةَّحَ  4

 
 سورة اإلخالص(  112) 

 

ا 4 ًٜ ُى ىُ  َُ  بهمز الواو اؤً َُ

 
 الفمق( سورة  113) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
 

 ناسال( سورة  114) 

 ال خالؼ فيها في الكلمات الفرشية
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 قائمة املصادر واملراجع
 تحقي / .غيث الرحمن عمى ىبة المنان: تحريرات الطيبة م (.2115) أحمد  ،ا بياري (1

 .دار الصحابة لمتارث :طاطن .شرح جمال الدين

 المجيد عبد/ تحقي . السبع القراءات في اإلقناع(.  هم1413)  عمي الباذش، أحمد ابن (2
 .القري أم جامعة: مكة. قطامش

. مكة 5ط المرام. بموغ من األحكام توضيح م (.2113الرحمن )  عبد ا البسام، عبد (3
 المكرمة: مكتبة ا سدي.

 القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1421)  -الناظم ابن-حمد م ابن الجزري، أحمد (4
 .العممية الكتب دار: . بيروت2مهرة. ط . تحقي / أنسالعشر

 . تحقي / أحمدالعشر القراءات في التيسير تحبيرهم (. 1421ابن الجزري، محمد محمد )  (5
 الفرقان. القضاة. عمان: دار مفمح محمد

عبد ا . تحقي / تقريب النشر في القراءات العشر(.  هم1423ابن الجزري، محمد محمد )  (6
 .دار الكتب العممية: بيروت. محمد الخميمي

بيروت: دار الكتب . القراء طبقات في النياية غايةهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (7
 العممية.

 محمد . تحقي / عميالعشر القراءات في النشرهم (. 1427ابن الجزري، محمد محمد )  (8
 الكبرى. التجارية الضباع. القاهرة: المطبعة

 .بتحرير حرز األماني الفتح الرحماني شرح كنز المعانيه (. 1436الجمزوري، سميمان )  (9
 . الرياض: دار ابن القيم لمنشر والتوزي .3. طعبد الرزا  موسىتحقي / 

 المكية كتبة. مكة: الم4. طالكريم القرآن قراءة أحكامم (. 1999)  خميل الحصري، محمود (11
 اإلسالمية. البشائر دار -

 العال . تحقي / عبدالسبع القراءات في الحجةهم (. 1411)  خالويه، الحسين أحمد ابن (11
 الشرو . . بيروت: دار4مكرم. ط سالم

تحقي / عمر عبد  .حل المشكالت وتوضيح التحريرات في القراءات )د.ت(. محمد ،الخميجي (12
 .حالقادر الرياض، دار أضواء السم

 الكتاب . بيروت: دارالسبع القراءات في التيسيرهم (. 1414)  عثمان عمرو الداني، أبو (13
 العربي.

 . تحقي /المشيورة السبع القراءات في البيان جامعهم (. 1426عمرو عثمان )  الداني، أبو (14
 .العممية الكتب دار: الجزائري. بيروت صدو  محمد
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. األمصار أىل مصاحف مرسوم معرفة في مقنعالهم (. 1431)  عثمان عمرو الداني، أبو (15
 التدمرية. دار :الرياض الحميد. حسن بنت نورة /تحقي 

. وجل عز اهلل كتاب في واالبتدا الوقف في المكتفى هم (.1417)  عثمان عمرو الداني، أبو (16
 .الرسالة مؤسسة: . بيروت2المرعشمي. ط الرحمن عبد يوسح تحقي /

تحقي /  .عشر األربعة بالقراءات البشر فضالء إتحافهم (. 1417الدمياطي، أحمد البنا )  (17
 ا زهرية. الكميات مكتبة - الكتب عالمالقاهرة: إسماعيل.  محمد شعبان

 . تحقي /واألعصار الطبقات عمى الكبار القراء معرفةهم (. 1418أحمد )  الذهبي، محمد (18
 .العممية بالكت دار: عباس. بيروت صالح و ا رناؤوط شعيب و معروح بشار

 . الرياض: مكتبة المعارح لمنشر والتوزي .التطبيق الصرفيم (. 1999الراجحي، عبدم )  (19

ا ف اني.  . تحقي / سعيدالقراءات حجةهم (. 1418زنجمة )  بن الرحمن عبد زرعة، أبو (21
 الرسالة. . بيروت: مؤسسة5ط

 أوجو القراءات.جامع الخيرات في تجويد وتحرير  ه (.1428عمي )  إبراهيم، السمنودي (21
 القاهرة: وزارة ا وقاح والشؤون اإلسالمية. .تحقي / ياسر إبراهيم المزروعي

 ووجو األماني حرز المسمى الشاطبية متنهم (. 1431الرعيني )  فيرم بن الشاطبي، القاسم (22
. دمش : دار 5الزغبي. ط تميم محمد تحقي / .السبع القراءات في التياني

 المية.ال وثاني لمدراسات اإلس

 محمود أحمد/ تحقي . السبع القراءات في النفع غيث(.  هم1425)  محمد الصفاقسي، عمي (23
 .العممية الكتب دار: بيروت. الحفيان

محمد خمح . تحقي / القراءة أصول بيان في اإلضاءةهم (. 1421الضباع، عمي محمد )  (24
 الحسيني. القاهرة: المكتبة ا زهرية لمتراث.

عمان: دار عمار  .الطريق المنير إلى قراءة ابن كثيرم (. 2116م ) ضمرة، توفي  إبراهي (25
 لمنشر والتوزي .

 . تحقي / عادلالسبع القراءات عمل في الحجةهم (. 1428أبو عمي الفارسي، الحسن )  (26
المعصراوي. بيروت: دار الكتب  عيسى أحمد و عوض عمي و الموجود عبد

 العممية.

 المنتيي المقرئ وتذكار المبتدئ القارئ سراجهم (. 1373عثمان )  بن القاصح، عمي ابن (27
: الضباع. القاهرة . تحقي / عميالتياني ووجو األماني حرز منظومة شرح
 .الحمبي البابي مصطفى ومطبعة مكتبة
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البدور الزاىرة في القراءات العشر المتواترة هم (. 1429القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (28
تحقي / صبري رجب ُكَريِّم. القاهرة: دار السالم  .من طريقي الشاطبية والدرة

 لمطباعة والنشر.

 القراءات في الشاطبية شرح في الوافيهم (. 1421القاضي، عبد الفتاح عبد ال ني )  (29
 . جدة: السوادي لمتوزي .5ط .السبع

إيضاح الرموز ومفتاح الكنوز في القراءات األربع (.  هم1424)  خميل محمد ،القباقبي (31
 .عمار دار: ا ردن. شكري خالد أحمد/ حقي ت. عشر

محمد سالم محيسن و شعبان  /صححه .المغنيم (. 1981)  ابن قدامة، عبد ا بن أحمد (31
 .مكتبة الرياض الحديثة :محمد إسماعيل، الرياض

، جنة المشتاق في تفسير كالم الممك الخالقم (. 2119)  عبد الرحمن بن محمد ،القماش (32
 . د.م.في تفسير القرآن الكريم المعروح بم الحاوي

القاهرة:  .العشر القراءات توجيو في البشر طالئعهم (. 1427الصاد . )  قمحاوي، محمد (33
 العقيدة. دار

 بيروت: دار الجميل. .العالمين رب عن الموقعين أعالم .الجوزية، محمد ) د.ت ( قيم ابن (34

ضيح.  . تحقي / شوقيتالقراءا في السبعةهم (. 1411موسى )  بن مجاهد، أحمد ابن (35
 المعارح. . القاهرة: دار2ط

القمر المنير في قراءة اإلمام المكي عبد اهلل بن (.  ه1425المصري، محمد نبهان )  (36
 موق  عمم القراءات.. 2ط .كثير

 وعمميا السبع القراءات وجوه الكشف عنهم (. 1414محمد )  طالب، أبو أبي بن مكي (37
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.3. ط. تحقي / محي الدين رمضانوحججيا

 .دار صادر :بيروت .لسان العربد.ت (. )  محمد جمال ،منظور ا فريقيابن  (38

سبي   /تحقي . المبسوط في القراءات العشر م (.1981)  أحمد، بن ِمْهران النيسابورىا (39
 .مجم  الم ة العربية: دمش . حمزة حاكيمي

. تحقي / لزاىرة في القراءات العشر المتواترةالبدور اهم (. 1429النشار، عمر زين الدين )  (41
 أحمد عيسى المعصراوي. قطر: وزارة ا وقاح والشؤون الدينية.

 . تحقي / مجديالعشر القراءات في النشر طيبة شرح هم (.1424محمد )  النَُّوْيري، محمد (41
 .العممية الكتب دار: باسموم. بيروت محمد
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 فهرس احملتىيات
 رقم الصفحة                                              املىضىع   

 أ....... ....................................................... معلومات طبعة الكتاب
 ب....... .................................................................... البسملة

 ت....... ................................................................... آية قرآنية
 ث....... .................................................................... حديث
 ج....... ..................................................................... اإلىداء

 1 ..................................................... تقدًن الدكتور: عبد الرضبن اعبمل
 3.... ....................................................... تقدًن الشيض: سعيد زعيمة

 4.... ....................................................... ض: صباؿ القرشتقدًن الشي
 5....... ..................................................مقدمة  ...................

 8....... ...................................................................  استهالؿ
 11اؼبتبعة يف الكلمات الفرشية .................................................  اؼبنهجية

 11....... ...................................................  أىم ما دييل ىذا الكتاب
 12، كمنهجية كضوابط الدكرة ...... أىداؼ تدريس قراءات القرآف الكرًن يف اغبلقات القرآنية

 13... ..................عريف باإلماـ ابن كثَت اؼبكي ................................الت
 14................................................................. ترصبة اإلماـ البلم 
 14 ..................................................................ترصبة اإلماـ قنبل 

 16 ................................................................ سند قراءة ابن كثَت
 17 قراءة ابن كثَت اؼبكي ..........................................أصوؿ  -القسم األكؿ 

 17 ..................................................................ىاء الكناية باب 
 21 ...................................................................ميم اعبمع باب 
 22 ..................................................................اؼبد كالقصر باب 

 22 ................................................................اؼبد الالـز الكلمي 
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 25....................................................................... اؼبد اؼبتصل 
 25 ......................................................................اؼبد اؼبنفصل 

 26.......... ....................................... باب أحكاـ النوف الساكنة كالتنوين
 27..............................................  باب تشديد التاءات يف الفعل اؼبضارع

 29 ..................................................................اؽبمل اؼبفرد باب 
 32 ...................................................... باب اؽبملتُت من كلمة كاحدة

 34 .......................................................... فصل يف االستفهاـ اؼبكرر
 36 ........................................................... باب اؽبملتُت من كلمتُت

 36 ......................................................... اؽبملتاف اؼبتفقتاف يف اغبركة
 39 ....................................................... اؽبملتاف اؼبختلفتاف يف اغبركة

 41 ........................................ باب نقل حركة اؽبملة إىل الساكن الذم قبلها
 42 .....................................................................اإلدغاـ باب 

 46 ............................................................... العالقة بُت األحرؼ
 46 .................................... كيفية استخراج عالقة حرفُت مع بعضهما البعض

 48 ................................................................... اإلدغاـ الصغَت
 49 ............................................................. حكم التقاء الساكنُت

 51 .............................................................. األلفات السبعةباب 
 51 ................................................................ الفتح كاإلمالةباب 

 53 ................................................................. باب مرسـو اػبط
 56 ............................................................... ياءات اإلضافةباب 
 58 ................................................................ ياءات اللكائدباب 

 59 ........................................... ؽ بُت ياءات اللكائد كياءات اإلضافةك الفر 
 61 ...................................................................... التكبَتباب 

 69 .................................... كلمات مطردة خالف فيها اإلماـ ابن كثَت حفصان 
 71اؼبالحق .......................................................................... 
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